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สาส์นจากประธานกรรมการ
ด้วยข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึน้ กับบริษัทฯ ในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมา ขณะนีบ้ ริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงหัว
เลีย้ วหัวต่อที่ สาคัญ ของการแก้ไขเหตุเพิ ก ถอนจากการเป็ น บริ ษัท จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย
ท่ามกลางสถานการณ์ตา่ งๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ท่ีเกิดขึน้ กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษัทยังคงมุง่ มั่นและพยายามอย่างที่สดุ เพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะแก้ไขเหตุเพิก
ถอนจากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สาเร็จโดยเร็ ว ซึ่งมีความคืบหน้าโดยลาดับ
โดยบริษัทฯ สามารถนาส่งงบการเงินปี 2560-2562 ได้ แม้ว่าผูส้ อบบัญชีจะไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เหตุดว้ ย
สถานการณ์ท่ีไม่อาจควบคุมได้บางประการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มขึน้ ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 และมีความรุ นแรงเพิ่มขึน้ ในหลาย
ระลอก จนภาครัฐต้องกาหนดมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการห้ามเดินทางข้ามพืน้ ที่ การ
ห้ามรับประทานอาหารในร้าน การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กาหนดเป็ นอุปสรรคที่สาคัญและส่งผลกระทบเป็ น
วงกว้างต่อทุกธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากมาตรการ
ปิ ดประเทศและการห้ามเดินทางข้ามพืน้ ที่ ธุรกิจโรงแรมดาราเทวีท่ีเดิมมีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินจากต้นทุน
การดาเนิ นงานที่ สูงไม่สอดคล้องกับแนวโน้มรายได้ท่ี ลดลงในช่วงหลายปี ท่ี ผ่านมา โรงแรมจึงจาเป็ นต้องปิ ดกิ จการ
บางส่วนลงชั่วคราวในช่วงต้นปี 2563 ในขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าก็ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 เช่นเดียวกัน โดยมีการขยายตัวที่ ต่า ซึ่งเป็ นไปตามอุปสงค์ของตลาด อย่างไรก็ดี
บริษัทฯ คาดหมายว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย สภาวะเศรษฐกิจของโลกมีการฟื ้ น
ตัวอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึน้ นอกจากผลกระทบต่อผลการดาเนินงานตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ประกอบกับความไม่ราบรื่นบางประการในกลุ่มบริษัทเป็ นอุปสรรคทา
ให้เกิดความล่าช้าในการจัดทางบการเงินปี 2563 ตามแผนดาเนินงานที่กาหนดไว้
คดีความที่ มีอยู่เป็ นจานวนมาก การยกคาร้องฟื ้ นฟูกิจการ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน คาสั่งพิ ทักษ์ทรัพย์
ชั่วคราวที่ศาลได้ส่งั ยกเลิกไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี ้ และการร้องเรียนต่างๆ ก็ส่งผลต่อการจัดทางบการเงินและการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถดาเนินการได้โดยสะดวก บริษัทฯ ต้องเสียทรัพยากรทัง้ บุคลากร เวลา และทุน ในการต่อสูค้ ดี
หรือชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถาม เพื่อแสดงเจตนาสุจริตในการรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทฯ โดยในทางกลับกันบริษัทฯ
ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อดาเนินการตอบโต้ตามกฎหมายและติดตามทรัพย์สิน
อันควรได้คืนมาให้แก่บริษัทฯ
นอกจากการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็ นภารกิจอัน
สาคัญของคณะกรรมการชุดนีแ้ ล้ว การพิจารณาแนวทางในการแก้ไขภาระหนีต้ ๋ วั แลกเงินและหุน้ กูท้ ่ีมีอยู่เป็ นจานวนมาก
ที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ช่วงปี 2559-2560 ก็เป็ นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีมลู ค่าความเสียหายหลาย
พันล้านบาทและมีจานวนผูเ้ สียหายเป็ นจานวนมาก ปั ญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความน่ าเชื่อถือของบริษัทฯ และ
ตลาดทุนโดยตรง บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาแนวทางการดาเนินการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และจาเป็ นต้องหา
แนวทางหรือวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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ปั จจุบันบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ยังคงมีการดาเนินงานตามปกติ ยกเว้นธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ที่ มีแนวโน้ม
รายได้ท่ีลดลง ประกอบกับการได้รบั ผลกระทบจากการปิ ดกิจการบางส่วนชั่วคราว ซึ่งก็เป็ นประเด็นปั ญหาที่ทา้ ทายใน
การหาแนวทางแก้ไ ข เนื่ องจากธุ ร กิ จ โรงแรมดาราเทวี เป็ น โรงแรมขนาดใหญ่ มีมูล ค่าการลงทุน และต้น ทุน ในการ
ดาเนินงานที่สงู มาก อีกทัง้ ยังมีประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหลักในการประกอบธุรกิจ ในส่วน
ธุรกิจพลังงานยังคงมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบางโครงการสิทธิมูลค่ารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) จะทยอยหมดลง
ดังนัน้ การพิจารณาแนวทางดาเนินงานของกลุม่ บริษัท จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน รวมถึงกาหนดแผนการดาเนินงาน
ในหลายระดับทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อให้ธุรกิจของกลุม่ บริษัทสามารถดาเนินงานได้อย่างยั่งยืน
ความตัง้ ใจและพยายามอย่างดีท่ี สุดในการดาเนิ นการในหลายๆ แนวทางและหลากหลายมิติ ทั้งการแก้ไข
ปั ญหาเก่าที่สะสมมานานควบคู่กนั ไปกับการกาหนดกรอบนโนบายในดาเนินงานไปข้างหน้า ทาให้การดาเนินงานและ
การแก้ไขปั ญหาต่างๆ มีความคืบหน้าโดยลาดับ บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ คู่คา้ และลูกค้าทุกท่านที่ ได้ให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ เป็ นอย่างดี บริษัทฯ หวัง
เป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั การสนับสนุนในการแก้ไขปั ญหาและการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

(นายมานิต วิทยาเต็ม)
ประธานกรรมการ
18 พฤศจิกายน 2564
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สาส์นจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สืบเนื่องจากที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี คอร์เปเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ (“บริษัทฯ”) ได้จัดทางบ
การเงิ นและรายงานประจาปี สาหรับปี 2560-2563 เพื่ อให้เป็ นไปตามข้อกฏหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อม
สาหรับการรายงานและนาเสนอขอรับรองงบการเงินต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในคราวเดียวกัน ข้าพเจ้า
นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการจึงใคร่ขอจัดทาหนังสือเพื่อสื่อสารถึงผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เป็ นฉบับเดียวแต่จะ
ครอบคลุมเหตุการณ์ถึงปั ญหาและอุปสรรคของบริษัทฯ พันธกิจ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ดาเนินการในช่วงระหว่ างปี
2560-2563 ดังนี ้
ข้าพเจ้าและคณะกรรมการอื่นรวม 7 ท่าน ได้รับเลือกตัง้ จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2560 ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเข้าร่วมแก้ไขปั ญหา
การผิดนัดชาระหนีข้ องบริษั ทฯ กับอดีตผูบ้ ริหารเดิมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ไขยังไม่มีความคืบหน้า
และงบการเงินสาหรับปี 2559 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ แต่อดีตประธานกรรมการในขณะนัน้ ต้องการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2560 และในต้นเดือนพฤษภาคม 2560 โดยที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถเสนอวาระให้ท่ีประชุมรับรองงบ
การเงินที่ผ่านการตรวจสอบในปี 2559 และอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2560 ได้ แม้วา่ ข้าพเจ้าและกรรมการ
ที่เป็ นเสียงส่วนใหญ่จะคัดค้านให้ชะลอการจัดประชุมเมื่องบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเสร็จ การประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ใน 2560 จึงได้ดาเนินการไป โดยมีเพียงวาระสาคัญคือการเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ และ
ข้าพเจ้าได้รบั การเลือกตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ กลับมาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แต่การทางานร่วมกับอดีต
ประธานกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ประสบปั ญหาจากการไม่ยอมรับฟั งความคิ ดเห็นของกรรมการท่านอื่น และอดีต
ประธานกรรมการต้องการดาเนินการตามแนวทางที่ตนต้องการเท่านัน้ ทาให้เป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการแก้ไขปั ญหาของ
บริษัทฯ และเป็ นเหตุสาคัญให้ขา้ พเจ้าและกรรมการอื่นอีก 3 ท่าน ได้ตดั สินใจลาออกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2560
เนื่องจากไม่สามารถร่วมทางานและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาของบริษัทฯ กับอดีตประธานกรรมการท่านนัน้ ตามเจตนา
และความตัง้ ใจเดิมที่เข้ามาเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ได้
ภายหลังจากที่ขา้ พเจ้าได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทต่อกระทรวงพาณิ ชย์ เนื่องจากมีประเด็นในข้อกฏหมายเกี่ยวกับขัน้ ตอนการแต่งตัง้ และ
จานวนกรรมการโดยคณะกรรมการบริษัทที่เหลือได้อนุมตั ิงบการเงินที่ผ่ านการตรวจสอบปี 2559 ในเดือนสิงหาคม
2560 แต่ไม่ได้มีการเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อรับรองงบการเงิน ต่อมาในเดือนกันยายน 2560 อดีต
ประธานกรรมการบริษัทถูกกล่าวโทษโดยสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รบั จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเหลือเพียง 3 ท่านและ 2 ท่าน ในเดือน
พฤษภาคม และเดือนตุลาคม 2561 ตามลาดับ ผลจากการที่จานวนกรรมการลดลงจนต่ากว่าที่เป็ นองค์ประชุมทาให้
กรรมการที่เหลือ 2 ท่าน ในขณะนัน้ ต้องดาเนินการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อเลือกตัง้ กรรมการใหม่
ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้าพเจ้าได้รับเลือกตัง้ กลับมาเป็ นกรรมการอีกครัง้ หนึ่ง กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รบั จดทะเบียนกรรมการชุดใหม่เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2562 และคณะกรรมการ
ชุดใหม่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตัง้ ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหาร โดยที่
ประชุมได้แ ต่งตั้งให้ข ้าพเจ้าเป็ น ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้าที่ บริ ห ารของบริ ษัท ฯ พร้อมกับ ให้บ ริ ษัท ฯ
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ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามรายชื่อบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ซึ่ง
บริษัทฯ ใช้เวลาในการดาเนินการและสามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทย่อยจนแล้วเสร็จเกือบทัง้ หมด
ได้ เมื่อปลายปี 2563 ปั จจุบนั ยังคงเหลือบริษัทย่อยที่ถือหุน้ ทางอ้อมในต่างประเทศอีก 1 แห่ง ที่ยงั อยู่ระหว่างดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ
ในส่วนของการดาเนินการของคณะกรรมการบริษัทตัง้ แต่ปี 2562 จนปั จจุบนั จากการที่คณะกรรมการบริษัท
ไม่ได้รบั ความร่วมมือในการส่งมอบเอกสารทางบัญชี บัญชีเงินฝากธนาคาร จากอดีตคณะกรรมการชุดเดิม ทาให้ใน
ช่วงแรก บริษัทฯ ต้องใช้เวลาในส่วนใหญ่ ในการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมของกรรมการในบริษัทย่อย การรวบรวม
และการเข้าถึงเอกสารทางบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การหารือแนวทางในการแก้ไขปั ญหาของบริษัทฯ กับ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขและปรับปรุ งประสิทธิภาพในการดาเนินการของบริษัทย่อยต่างๆ การดาเนินการ
ต่อสูท้ างคดีและข้อพิพาททางกฏหมายของบริ ษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และติดต่อหาผูส้ อบบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบงบการเงิ นของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560-2563 จนบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอในการให้บริการตรวจสอบงบ
การเงิน สาหรับปี 2560-2563 จากสานักงานสอบบัญชีรายหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 และเลื่อนการประชุมมาเป็ นวันที่ 13 สิงหาคม 2563 อันเป็ นผลจากจานวนผูถ้ ือหุน้
ไม่ครบองค์ประชุม ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณารับรองงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบปี 2559 ที่คณะกรรมการชุด
เดิม ยังไม่ได้นาเข้าขอรับรองในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 25602563 เพื่อให้เป็ นตามข้อกฏหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินปี 2560-2562 และนาเสนอ
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบเมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 และอนุมตั ิ
งบการเงินที่ผ่านการสอบทานในรายไตรมาสของปี 2560-2562 เมื่อปลายเดือนเมษายน 2564 ตลอดจนการออกงบ
การเงินตรวจสอบของบริษัทย่อยต่างๆ ระหว่างปี 2560-2562 เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อย
เหล่านั้น ผลจากการที่ บ ริษัท ฯ น าส่งงบการเงิ น ที่ ผ่านการตรวจสอบสาหรับ ปี 2560-2562 ซึ่งผู้สอบบัญชี ไม่แ สดง
ความเห็นต่องบการเงินติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีค่าเป็ นลบทาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาย้ายหมวดธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและต้องแก้ไข เหตุแห่งการอาจถู ก
เพิกถอน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไข
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สจุ ริตเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยอย่างเคร่งครัด
โดยได้เร่งรัดที่จะให้มีการอนุมตั ิงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบสาหรับปี 2563 ให้แล้วเสร็จ เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะ
เรียกประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ เพื่ อรับรองงบการเงิ นที่ผ่านการตรวจสอบสาหรับปี 2560-2563 และแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
สาหรับรอบนระยะเวลาบัญชีปี 2564 ต่อไปในคราวเดียวกัน คาดว่า บริษัทฯ สามารถเรียกและจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ได้ในเดือนธันวาคม 2564
ในส่วนของการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ส่วนธุรกิ จของโรงผลิตไฟฟ้าทางเลือก บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถแสวงหารายได้เพิ่มขึน้ สาหรับธุรกิจของโรงแรมดาราเทวี เนื่องจากการระบาดของ
โรคโควิท-19 ได้ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทุกภูมิภาครวมทัง้ ประเทศไทย เป็ นผลให้จานวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
ลดลงอย่างมาก จนเมื่อรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะจากัดไม่ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าประเทศ อีกทัง้ การจากัดการเดินทางข้าม
จังหวัดของคนไทย รวมถึงการระบาดของโรคระบาดโควิท -19 ที่ทวีความรุ นแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการใช้จ่าย
4

รายงานประจาปี 2563

และความเป็ นอยู่ของคนไทย ทาให้การดาเนินงานของโรงแรมดาราเทวี ประสบปั ญหาการขาดทุนรุ นแรงอย่างต่อเนื่อง
จนคณะกรรมการบริษัทต้องพิจาณาให้หยุดกิจการเป็ นการชั่วคราว ตัง้ แต่กลางปี 2563 ถึงปั จจุบนั และขณะนี ้ บริษัทฯ
กาลังศึกษาถึงแผนธุ รกิ จของโรงแรมดาราเทวี เพื่ อให้สามารถกลับมาเปิ ดให้บริการ ในระยะเวลาที่ เหมาะสมอีกครัง้
หลังจากที่ขา้ พเจ้าและคณะกรรมการบริษัทสามารถดาเนินการแก้ไขปั ญหาในเรื่องการไม่สามารถส่งงบการเงินของ
บริษัทฯ ได้ตามกาหนดเวลาได้สาเร็จในระดับหนึ่ง อันเป็ นพันธกิจที่ขา้ พเจ้าได้ ตงั้ ใจในการเข้ามารับตาแหน่งประธาน
กรรมการ ประกอบกับข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่
ต้องการให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการเป็ นคนละบุคคลกัน เพื่ อแบ่งแยกอานาจและให้เป็ นตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี ข้าพเจ้าจึงได้แสดงเจตนา ขอลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการ และเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมมาดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัทคนใหม่ของบริษัทฯ ต่อไป
ท้ายที่ สุดนี ้ ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัทต้องขอขอบพระคุณ ท่านผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่าน ที่ ได้ให้การ
สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการมาด้วยดีโดยตลอด ในช่วงเวลาอันยากลาบากที่ผ่านมา และหวังว่าท่าน
ผูถ้ ื อหุน้ จะยังคงไว้วางใจ และจะสนับสนุนการดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริษัทภายใต้การบริหารของประธาน
กรรมการท่านใหม่ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขปั ญหาที่ยงั คงคั่งค้างทัง้ หมดนี ้ ให้สาเร็จลุงล่วงผ่านไปด้วยดี

(นายทวิช เตชะนาวากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
18 พฤศจิกายน 2564
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วิสัยทัศน์

การเป็ นผู้นาการผลิตกระแสไฟฟ้ า
ด้ วยพลังงานทดแทนทุกประเภท
ครอบคลุมและเข้ าถึงทุกพืน้ ที่
เพือ่ บูรณการสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน

พันธกิจ
มุง่ มั่นทดแทนทุกประเภทให้ได้ผลลัพธ์สงู สุด โดยคงไว้ซง่ึ คุณภาพ
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า
ให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพืน้ ที่ ด้วยการใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างงานให้คนท้องถิ่น
ได้มีรายได้ และปลูกจิต รักบ้านเกิด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ประวัตคิ วามเป็ นมา
ตามข้อมูลที่ปรากฏจากการตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2563 บริษัทฯ และกลุม่ บริษัท ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
อย่างมีนยั สาคัญ และปั จจุบนั กลุม่ บริษัทยังคงมีการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นธุรกิจโรงแรมที่ได้รบั ผลกระทบจากการ
หยุดชะงัก (Disruption) ของธุรกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยข้อมูลบางส่วนที่
ได้เปิ ดเผยในส่วนที่ 1 ได้อา้ งอิงบนพืน้ ฐานเหตุการณ์ในปั จจุบนั ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการจัดทางบการเงินประจาปี 2563
เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบหรือทดสอบเหตุการณ์ในอดีตได้

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
ปี 2531
ปี 2533
ปี 2537
ปี 2551
ปี 2556

ปี 2557

 บริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้นาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็ นหลักทรัพย์รบั อนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 120,00,000 บาท
 บริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชนจากัดและเปิ ดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 407,792,810 บาท
 จัดตัง้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด หรือ IFEC-T และ IFEC-T ได้เข้าลงทุนบริษัท กรีน
เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จากัด หรือ GE ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ และบริษัท คลีน ซิตี ้ จากัด ประกอบธุรกิจบริหารจัดการขยะ
 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 1,376,300,733 บาท และทุนชาระแล้วจานวน 747,533,822 บาท
 IFEC-T เข้าลงทุนในบริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จากัด หรือ JP ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย กระแสไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
 ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 5 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท ซันพาร์ค จากัด
หรือ SP, (2) บริษัท ซันพาร์ค 2 จากัด หรือ SP2, (3) บริษัท วี.โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จากัด หรือ VON, (4)
บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด หรือ SIFEE และ (5) บริษัท อีสเอนเนอร์จี จากัด หรือ ISE
และลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ได้แก่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด หรือ IWIND (เดิมชื่อ บริษัท กรีนโกรท จากัด)
 จดทะเบียนสานักงานใหญ่แห่งใหม่ ณ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วย
ขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 ในเดือนพฤษภาคม 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 1,445,115,770 บาท และทุนชาระแล้วจานวน
963,404,346 บาท และในเดือนธันวาคม 2557 ได้เพิ่มทุนอีกเป็ นจานวน 1,990,090,044 บาท และมีทนุ ชาระ
แล้วจานวน 1,563,953,734 บาท
 ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ จาหน่ายสินทรัพย์ธุรกิจจาหน่ายและให้เช่าเครื่องถายเอกสาร ได้แก่ บริษัท
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โคนิกา้ มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชนั ส์ (ประเทศไทย) จากัด
IFEC-T ขายหุน้ ที่ถืออยูใ่ น GE และ JP ให้แก่บริษัทฯ
บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็น
เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
IFEC-T เข้าลงทุนในบริษัท ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด หรือ TPL ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าประเภทชีวมวล และบริษัท รุง้ เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแก้ว) จากัด หรือ RAK ประกอบธุรกิจผลิต
และจาหน่าย กระแสไฟฟ้าพลังงานขยะ
บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่ม 6 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท
วังการค้ารุ ง่ โรจน์ จากัด หรือ WRK, (2) บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จากัด หรือ CR, (3) บริษัท สมประสงค์อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด หรือ SPT, (4) บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพไวเดอร์ จากัด หรือ UP, (5) บริษัท แม่สะเรียง โซลา
จากัด หรือ MS และ (6) บริษัท สมภูมิโซล่าเพาเวอร์ จากัด หรือ SPP
ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทเพิ่มทุนชาระแล้ว โดยทุนมีจดทะเบียนเป็ นจานวน 1,990,090,044 บาท และทุน
ชาระแล้ว 1,737,726,372 บาท
IWIND เข้าลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 2 แห่งได้แก่ บริษัท ลมลิกอร์ จากัด
และ บริษั ท เกาะเต่า วิน ด์ จากัด และธุ รกิ จ ผลิต และจ าหน่า ยกระแสไฟฟ้า บนเกาะพยาม ได้แ ก่ บริษั ท
สาธารณูปโภคเกาะพยาม จากัด (ปั จจุบนั ชื่อ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จากัด)
บริษัทฯ จัดตัง้ บริษัทย่อยใหม่ 2 แห่ง ได้แก่(1) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมเนจเม้นท์ จากัด หรือ ICAP
และ (2) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จากัด หรือ ISOLAR และ ICAP ได้จดั ตัง้ บริษัทย่อยทางอ้อมได้แก่
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด หรือ ICON และบริษัทในกลุม่ บริษัทจัดตัง้
บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ 16 แห่ง
ICAP ได้เข้าลงทุนบริษัท สมาร์ททรี จากัด หรือ SMT ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายระบบงานคมนาคม
และสายส่งไฟฟ้าและได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด ภายใต้ชื่อ "โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่"
และเครือ่ งหมายการค้า ดาราเทวี ได้แก่ (1) บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด หรือ DDVH,(2) บริษัท เอ.พี.เค. ดี
เวลลอปเม้นท์ จากัด หรือ APK และ (3) บริษัท ดาราเทวี จากัด ซึง่ ขณะนัน้ DDVH อยูร่ ะหว่างการฟื ้ นฟูกิจการ
ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2558 บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 2,691,819,598 บาท และทุ น ช าระแล้ว
1,824,597,829 บาท
บริษัทฯ ในกลุม่ บริษัท จานวน 15 บริษัทแสดงเจตจานงเข้าร่วมการงานในโครงการรับซือ้ ไฟฟ้าจากการผลิต
ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิต ย์แ บบติ ดตั้งบนพื น้ ดิ น สาหรับหน่ว ยราชการและสหกรณ์ก ารเกษตร กับองค์ก ร
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษั ทฯ ออกและเสนอขายหุน้ กู้ มูลค่า 3,000,000,000 บาท อายุ 2 ปี ครบก าหนดไถ่ ถ อนหุ้น กู้วัน ที่ 5
พฤศจิกายน 2560
IWIND ได้ทาโครงการต่อเนื่องจากโครงการไฟฟ้าพลังงานลม อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เฟส 1
ขนาด 10 เมกะวัตต์ที่รบั รู ร้ ายได้เชิงพาณิชย์ตงั้ แต่ปลายปี 2558 โดยซือ้ กังหันลมเพิ่มเพื่อขยายงานในเฟส 2
ขนาด 10 เมกะวัตต์
บริษัทฯ ในกลุ่มบริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
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พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินสาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558
และได้ลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ CR SIFEE
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ เพิ่มทุนชาระแล้ว โดยมีทนุ จดทะเบียนจานวน 2,691,819,598 บาท และทุน
ชาระแล้ว 1,983,927,367 บาท
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออก
บริษัทฯ ผิดนัดชาระหนีต้ ๋วั แลกเงิน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้ เครือ่ งหมาย SP กับหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ เป็ นการชั่วคราว ด้วยเหตุไม่ชีแ้ จง การผิดนัดชาระหนีต้ ๋วั แลกเงิน (ปลดเครือ่ งหมาย 4 มกราคม 2560)
ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งยกเลิกการฟื ้ นฟูกิจการของ DDVH เนื่องจากการฟื ้ นฟูกิจการได้ดาเนินการเป็ น
ผลสาเร็จแล้ว โดยยังเหลือภาระหนีส้ ว่ นที่เหลือตามที่ระบุไว้ในแผนฟื ้ นฟูกิจการที่ตอ้ งชาระให้แก่เจ้าหนี ้ 2 ราย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้ เครื่องหมาย SP กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อีกครัง้ ด้วยเหตุไม่ชีแ้ จง การ
ผิดนัดชาระหนีต้ ๋วั แลกเงิน และการไม่นาส่งงบการเงินประจาปี 2559
กรรมการของบริษัทฯ ลาออกจนไม่ครบเป็ นองค์ประชุม บริษัทฯ จึงได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้
กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ขอลาออกรวม 7 คน
บริษัทฯ ประสบปั ญหาการจดทะเบียนกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อย
บริษัทฯ ผิดนัดชาระหนีห้ นุ้ กูแ้ ละตั๋วแลกเงิน และเสนอแผนปรับโครงสร้างหนีต้ อ่ เจ้าหนีผ้ ถู้ ือหุน้ หุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือตั๋ว
แลกเงิน
DDVH ผิดนัดชาระหนีส้ ว่ นที่เหลือตามที่ระบุไว้ในแผนฟื ้ นฟูกิจการที่ตอ้ งชาระให้แก่เจ้าหนี ้ 2 ราย โดยไม่ได้ขอ
ขยายระยะเวลา
บริษัทฯ จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ได้แก่ หุน้ ทัง้ หมดที่ถืออยูใ่ น VON
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจาปี 2559 และต่อมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้
เครือ่ งหมาย SP ด้วยเหตุผสู้ อบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจาปี 2559 และไม่นาส่งงบการเงินไตรมาส
ที่ 1-3 ประจาปี 2560
ประธานกรรมการสิน้ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่และให้พน้ ตาแหน่งกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจานวน 2,691,819,598 บาท และทุนชาระแล้ว 2,020,842,072 บาท
บริษัทฯ ยืนยันสถานที่ติดต่อของบริษัทฯ มีเพียงสถานที่เดียวคือ สานักงานจดทะเบียน เลขที่ 33/4 อาคารเดอะ
ไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2168-1378-86 หมายเลขโทรสาร 0-2168-1387
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึน้ เครื่องหมาย SP กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยเหตุไม่นาส่งงบการเงิ น
ประจาปี 2560 และงบรายไตรมาสที่ 1-3 ประจาปี 2561
บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการตามแผนปรับโครงสร้างหนีท้ ี่ได้เสนอต่อเจ้าหนีผ้ ถู้ ือหุน้ หุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือตั๋วแลกเงิน
บริษัทฯ ประสบปั ญหาการแต่งตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
IWIND จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ได้แก่ หุน้ ที่ IWIND ถืออยู่ทงั้ หมดใน บริษัท ลมลิกอร์ จากัด ในเดือนมิถนุ ายน
2561
สานักงาน กลต. วินิจฉัยว่า กรรมการของบริษัทฯ เข้าข่ายกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงได้เปิ ดเผยการดาเนินคดีดว้ ยมาตรการลงโทษต่อกรรมการและผูบ้ ริหาร และอดีต
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กรรมการและผูบ้ ริหาร และได้ให้กรรมการและผูบ้ ริหารพ้นตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2561
ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ ถูกเจ้าหนีร้ ายหนึง่ ยื่นคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง อันมีผลทา
ให้บริษัทฯ อยู่ในสภาวะ Automatic Stay และในเดือนตุลาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งยกคาร้อง
ฟื ้ นฟูกิจการ
บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อแต่งตัง้ กรรมการใหม่จานวน
7 คน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้ง เหตุให้บริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิก ถอนจากการเป็ นหลัก ทรัพ ย์จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงกรรมการตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิ ดให้หลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม
2562 โดยให้วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็ นวันซือ้ ขายสุดท้ายของหลักทรัพย์บริษัทฯ
ในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ถูกเจ้าหนีร้ ายหนึง่ ยื่นฟ้องคดีลม้ ละลาย
บริษัทฯ ได้ทยอยจดทะเบียนกรรมการใหม่แทนกรรมการชุดเดิมในบริษัทย่อย และบริษัทหลาน ที่บริษัทฯ ถือ
หุน้ ใหญ่สดุ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 ในเดือนมิถนุ ายน 2563 บริษัทฯ ได้ย่ืนคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบจ.โรงแรมดาราเทวี
 ในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับรอบบัญชีประจาปี 2560 – 2563 เพื่อจัดทางบการเงินและแก้ไขเหตุเพิก
ถอนบริษัทออกจากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:

- อ้างอิงตามสารสนเทศที่เผยแพร่ในเว็บไซท์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและงบการเงินประจาปี 2560-2563
- ระหว่างปี 2557-2559 บริษัทฯ มีการวางเงินมัดจาลงทุนหลายโครงการ รวมถึงมีเงินมัดจาค่าสินค้าล่วงหน้า แต่โครงการมิได้มีการ
ดาเนินการ ซึง่ อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริง
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ (บริษัทฯ) มีชื่อเรียกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Inter
Far East Energy Corporation Public Company Limited หรือ IFEC เดิมชื่อ “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จากัด
(มหาชน)” ประกอบธุรกิจ เป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารให้แก่ Konica Minolta Business Solutions Asia
Pte. Ltd. (KM BSA) ประเทศญี่ปนุ่ ภายใต้ชื่อ Konica Minolta และได้ขยายธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน ในไตรมาส 3 ปี 2556 และธุรกิจบริหารจัดการขยะ ในไตรมาส 4 ปี 2556 ต่อมาได้
จาหน่ายธุรกิจจาหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 3 มิถุนายน 2557
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็ นการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ประเภทต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนไว้ อีกทัง้ ได้ปรับย้ายหมวดธุรกิจจากของใช้ในครัวเรือนและสานักงาน เป็ นหมวดธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภค ตัง้ แต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้นมา พร้อมกับได้มีการขยายการลงทุนโดยจัดตัง้ บริษัทย่อย เพื่อประกอบ
ธุรกิจลงทุนและบริหารโครงการอื่น นอกเหนือจากโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ฯ อีกทางหนึ่ง
นับตัง้ แต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 และเปลีย่ นชื่อบริษัท เป็ น “บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)”
หรือ IFEC เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 และในปี 2559 บริษัทฯ การลงทุนในธุรกิจอื่นด้วย เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการวางและ
ขยายเครือข่ายงานคมนาคมและสายส่งไฟฟ้าและโรงแรม ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจเป็ นบริษัทถือหุน้ ลงทุนในกิจการอื่น (Holding
Company) โดยธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ มีดงั นี ้
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
ไฟฟ้า เป็ น สาธารณูป โภคขั้น พื น้ ฐานที่ มี ค วามส าคัญ เป็ น อย่า งมาก ทั้งในการด ารงชี วิต ประจ าวัน และระดับ มหภาค ทาง
อุตสาหกรรมและวงการแพทย์ ความต้องใช้ในการใช้ไฟฟ้ ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ทุกปี ในขณะที่ตลาดและจานวนผูแ้ ข่งขันใน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ โดยลาดับ รวมถึงการขยายการลงทนในธุรกิจดังกล่าวของบริษัทฯ ได้ชะลอตัวลง เพราะมีขอ้ จากัดที่เกิดขึน้
จากนโยบายของภาครัฐ จึงได้มีการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ มีจุดเริ่มต้นจากการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ไม่ได้ดาเนินการ บริษัทฯ จึงพิจารณาการจัดหารายได้จาก
แหล่งทรัพยากรขยะที่มีอยู่ อย่างไรก็ดี ธุรกิจบริหารจัดการขยะเป็ นธุรกิจ ที่มีการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ค่อนข้างสูง
รวมถึงยังมีขอ้ จากัดด้านกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ธุรกิจอื่นๆ
เดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรมดารเทวี ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อยู่เป็ นจานวนมาก โดย
โรงแรมดาราเทวี เป็ นโรงแรมขนาดใหญ่มีตน้ ทุนในการดาเนินงานค่อนข้างสูง ประกอบกับธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขัน
สูง และขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์การท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือผูบ้ ริโภค ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ที่เริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2562 ที่สง่ ผลกระทบรุนแรงโดยตรงต่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม รวมถึงธุรกิจโรงแรม
ดาราเทวีดว้ ยเช่นเดียวกัน
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท ปั จจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้

นายมานิต วิทยาเต็ม
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายทวิช เตชะนาวากุลรอง

นายหาญ เชี่ยวชาญรอง

ประธานกรรมการ ลาดับที่ 1 /
ประธานคณะกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ประธานกรรมการ ลาดับที่ 2 /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน
กฏหมาย

นายประพัฒน์ ยอขันธ์

นายกฤษฏา พฤติภทั ร

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารงานปฏิบตั ิการ/รักษาการ
เลขานุการบริษัท

กรรมการ

นายพิชิต สินพัฒนสกุล

นายสิทธินาท ดวงรัตน์

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

นางสาววรัญชนา รัชตะนาวิน
กรรมการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

นายหาญ เชี่ยวชาญ
อายุ 74 ปี
กรรมการ
ประสบการณ์การทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน ปรอ.รุ น่ ที่ 6

นายพิชิต สินพัฒนสกุล
อายุ 60 ปี
กรรมการและกรรมการอิสระ
ประสบการณ์การทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาโท ด้านการบริหารและการจัดการ High Honors
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกร มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ด้านการบริหารและการจัดการ(เกียรตินิยม อันดับ 1)
มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ น่ ที่ 7 สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- -ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Director Certification Program (DCP) รุ น่ ที่ 46/2004
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Audit Committee Program (ACP) รุ น่ ที่ 15/2006
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ น่ ที่ 6/2003
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Monitoring Fraud Risk Manage Mow รุ น่ ที่ 1/2009
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Role of the Compensation Committee (RCC) รุ น่ ที่ 11/2010

อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Director Accreditation Program(DAP) รุ น่ ที่ 37
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563
-

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563
-
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นายทวิช เตชะนาวากุล
อายุ 69 ปี
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

นายอดุล ขาวละออ
อายุ 61 ปี

ประสบการณ์การทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบนั

ประสบการณ์การทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบนั

กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- บริหารธุรกิจบัณฑิต Kinki University Osaka Japan
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ น่ 366
อบมรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ น่ ที่ 27/2004
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Finance
for Non Finance Directors (FND) รุ น่ ที่ 30/2006
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563
-

กรรมการ

กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

คุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
-

ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต NIDA
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Independent Observer Program – IOP รุ ่นที่ 3/2016
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฎหมายเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างประเทศ รุ ่นที่ 7 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และพัฒนา (องค์การมหาชน)
- หลักสูตร LEAN Automation System Integrators รุ ่นที่ 1 สถาบัน
ไทย-เยอรมัน
- หลักสูตร Vision & Motion for Inspection รุ ่นที่ 1 โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ กระทรวงอุตสาหกรรม
- หลักสูตร Automation Machinery and Mechanical Design รุ น่ ที่
2 โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ กระทรวงอุตสาหกรรม
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563
-
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นางสาวประนอม โฆวินวิพัฒน์
อายุ 78 ปี

นายภูวดล สุนทรวิภาต
อายุ 51 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์การทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต Georgia State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การปฏิบตั งิ านเพื่อเพิ่มพูนความรู ด้ า้ นวิชาการบัญชี Texas
University at Austin, U.S.A
- สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “Audit Committee in a New Era
of Governances” Harvard Business School U.S.A.
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535
- มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งล่าสุด รุ น่ ที่ 7 จากสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

กรรมการ
ประสบการณ์การทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563
-

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต Georgia State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูนความรูด้ า้ นวิชาการบัญชี Texas
University at Austin, U.S.A
- สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “Audit Committee in a New
Era of Governances” Harvard Business School U.S.A.
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563
-
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นายประพัฒน์ ยอขันธ์
อายุ 47 ปี

นายกฤษฏา พฤติภทั ร
อายุ 36 ปี

กรรมการ
ประสบการณ์การทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

กรรมการอิสระ
ประสบการณ์การทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาโท City University, Vancouver,B.C.Canada
- ปริญญาตรี University of Victoria, Victoria, B.C. Canada
- อนุปริญญา Capilano College, North Vancouver, B.C.
Canada

- ปริญญาโท City University, Vancouver,B.C.Canada
- ปริญญาตรี University of Victoria, Victoria, B.C. Canada
- อนุปริญญา Capilano College, North Vancouver, B.C.
Canada

อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program 2020 (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program 2020 (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563
-

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563
-
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นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่ บุญ
อายุ 48 ปี
กรรมการอิสระ
ประสบการณ์การทางาน
การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบัน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M) University of East Anglia (UEA)
สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (LL.M) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบมรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563
-
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้จากแต่ละกลุม่ ธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
2563
พันบาท

2562 (ปรั บปรุ งใหม่)
ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

2561
พันบาท

ร้อยละ

รายได้ จากการขายและให้ บริ การ
กลุม่ ธุรกิจ
ธุรกิจลงทุน(Holding) ลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

326,603

64.78

354,682

49.98

392,732

46.84

36,072

7.15

29,774

4.20

28,579

3.41

ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายพลังงานลม

83,005

16.46

91,903

12.95

98,403

11.74

ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจอืน่ ๆ

58,499

233,307

-

11.60
-

-

32.88
-

318,741
-

38.02
-

504,179

100.00

709,666

100.00

838,455

100.00

ธุรกิจพลังงานชีวมวลและบริ หารจัดการขยะ

หมายเหตุ : - รายได้จากการขายและให้บริ การที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน

การดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วน
งานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
- ในปี 2563 รายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั คือ รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
-ในระหว่างปี 2560 จนถึงปั จจุบนั หน่วยราชการท้องถิ่นได้มีคาสัง่ ให้ระงับการใช้อาคารบางอาคารและการให้บริ การ
ห้องพักส่ วนที่เกินจากที่ได้รับอนุญาตมีผลทาให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมดาราเทวีลดลงอย่างมีนยั สาคัญและส่ งผล
กระทบต่อผลการดาเนิ นงานของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ประกอบกับในระหว่างปี 2563 จนถึงปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั
ได้หยุดดาเนิ นกิ จการธุ รกิ จโรงแรมดาราเทวีชวั่ คราว อันเนื่ องมาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลทาให้รายได้ของธุรกิจโรงแรมลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
- ในระหว่างปี 2562 แม้บริ ษทั คลีนซิต้ ี จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ มีปัญหาข้อ
ร้องเรี ยนต่อหน่วยงานภาครัฐและถูกภาคทัณฑ์ก็ตาม แต่บริ ษทั คลีนซิ ต้ ี จากัด สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับการต่อใบอนุญาตจนถึงปี 2565 โดยต้องดาเนินการต่อใบอนุญาตทุกปี
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2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์
กลุม่ บริษัทประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ได้แก่ (1) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2)
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม (3) ธุรกิจบริหารจัดการขยะ และ (4) ธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจโรงแรม โดยมีโครงสร้าง
ธุรกิจ แบ่งได้ดงั นี ้
1. กลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
1.1 บริษัท กรีน เอนเนอร์จีเทคโนโลยีอิน (ไทยแลนด์) จากัด หรือ GE ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลกิ อน ชนิด Thin Film ขนาดกาลังการผลิต 0.985 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่ม
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.2 บริษัท เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จากัด หรือ JP ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน ชนิด Thin Film ขนาดกาลังการผลิต 3.0 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า
(Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.3 บริษัท ซันพาร์ค จากัด หรือ SP ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 0.981 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่มราคารับ
ซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 6.5 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.4 บริษัท ซันพาร์ค 2 จากัด หรือ SP2 ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 0.952 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่ม
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 6.5บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.5 บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จากัด หรือ VON ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลกิ อน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 0.952 เมกะ
วัตต์ มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 6.5 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ขายหุน้ ที่ถืออยู่ใน VON เมื่อเดือนมิถนุ ายน
2560
1.6 บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด หรือ SIFEE ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน ชนิด Thin Filim ขนาดกาลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่ม
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.7 บริษัท อีสเอนเนอร์จี จากัด หรือ IS ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่ม
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.8 บริษัท วังการค้ารุง่ โรจน์ จากัด หรือ WR ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่ม
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.9 บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จากัด หรื อ CR ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 1.0 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่ม
ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.10 บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด หรือ SPT ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน ชนิด Thin Filim (Armorphous) ขนาดกาลังการผลิต 0.998 เมกะวัตต์
มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
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1.11 บริษัท ยูนิ เวอร์แ ซล โพรไวเดอร์ จากัด หรือ UP ถื อ หุน้ โดยบริษั ทฯ ด าเนิ นธุ ร กิ จ ผลิต และจ าหน่า ย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 2.99 เมกะ
วัตต์ มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.12 บริษัท แม่สะเรียง โซลา จากัด ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ประเภทซิลกิ อน แบบผลึกรวม (Multicrystalline Silicon) ขนาดกาลังการผลิต 2.88 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้
ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.13 บริษั ท สมภูม โซล่า พาวเวอร์ จ ากัด หรือ SPP ถื อ หุ้น โดยบริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิต และจ าหน่า ย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอน ชนิด Thin Filim (Armorphous) ขนาดกาลังการผลิต 0.998 เมกะวัตต์
มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 8.0 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
1.14 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จากัด หรือ ISOLAR ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
1.15 บริษัท ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด หรือ IFEC-C ตัง้ อยู่ในประเทศกัมพูชา ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุร กิจ
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 20.0 เมกะวัตต์ โดยกาลังผลิตเบือ้ งต้นที่ดาเนินการ
2.0 เมกะวัตต์
2. กลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานลม
2.1 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด หรือ IWIND ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ
79.99 ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ขนาดกาลังการผลิต 10.0 เมกะวัตต์ โดยกาลังผลิตเบือ้ งต้นที่
ดาเนินการ 2.0 เมกะวัตต์
2.2 บริษัท ลมลิกอร์ จากัด หรือ LLG ถือหุน้ โดย IWIND ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลม ขนาดกาลังการผลิต 8.965 เมกะวัตต์ โดย IWIND ได้ขายหุน้ ที่ถืออยูท่ งั้ หมดใน LLG เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2561
2.3 บริษัท เกาะเต่า วินด์ จากัด หรือ KTW ถือหุน้ โดย IWIND ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานลม ขนาดกาลังการผลิต 4.8 เมกะวัตต์
2.4 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จากัด หรือ Ibiz (เดิมชื่อ บริษัท สาธารณูปโภคเกาะพยาม) ถือหุน้ โดย
IWIND เดิมประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าบนเกาะพยาม ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้าน
พลังงานและอื่นๆ
3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการขยะ
3.1 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด หรือ IFEC-T ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็ นบริษัท
ถือหุน้ ในกิจการอื่น (Holding Company) ในธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการขยะ
3.2 บริษัท คลีน ซิตี ้ จากัด หรือ CC ถือหุน้ โดย IFEC-T ดาเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ
3.3 บริษัท ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด หรือ TPL ถือหุน้ โดย IFEC-T ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกาลังการผลิต 6.8 เมกะวัตต์ มูลค่าเพิ่มราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) 0.30 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
3.4 บริษัท รุง้ เอกรยา เอ็นจิเนียริ่ง (สระแก้ว) จากัด หรือ RAK ถือหุน้ โดย IFEC-T เดิมมีวตั ถุประสงค์ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ปั จจุบนั ไมได้ดาเนินธุรกิจ
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4. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและอื่นๆ
4.1 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมเนจเม้นท์ จากัด หรือ ICAP ถือหุน้ โดยบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจลงทุนและ
บริหารกิจการอื่นในกลุม่ บริษัท
4.2 บริษัท สมาร์ททรี จากัด หรือ SMT ถือหุน้ โดย ICAP ดาเนินธุรกิจวางระบบและขยายเครือข่ายระบบงาน
คมนาคมและสายส่งไฟฟ้า ปั จจุบนั ไม่ได้ดาเนินธุรกิจ
4.3 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จากัด หรือ ICON ถือหุน้ โดย ICAP ดาเนินธุรกิจเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ที่เกี่ยวกับการขนส่งคมนาคมและอื่นๆ
4.4 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด หรือ DDVH ถือหุน้ โดย ICAP ดาเนินธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด
ภายใต้ชื่อ "โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่"
4.5 บริษั ท เอ.พี . เค ดี เ วลลอปเม้น ท์ จ ากั ด จ ากัด หรือ APK ถื อ หุ้นโดย ICAP ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ทกุ ประเภทและถือหุน้ ใน DDVH
4.6 บริษัท ดาราเทวี จากัด หรือ DDV ถือหุน้ โดย ICAP ดาเนินธุรกิจถือกรรมสิทธิ์และให้เช่าเครือ่ งหมายการค้า
ภายใต้ชื่อ "ดาราเทวี"
ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
1. การถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการไม่ได้
จัดทาและจัดส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดตัง้ แต่ปี 2560 รวมตลอดจนแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงาน
ประจาปี ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ จะได้จดั ทาและจัดส่งงบการเงินประจาปี และงบการเงินรายไตรมาส 1-3 ของปี 2560-2562 ได้แล้ว
และอยู่ระหว่างการดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซือ้ ขาย (Resume Stage) ก็ตาม แต่เนื่องจากผูส้ อบบัญ ชีไม่แสดง
ความเห็นต่อ งบการเงิ น ต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2559-2562 และงบการเงิ นที่น าส่งปรากฏส่วนของผูถ้ ื อ หุน้ ติดลบ ซึ่งทาให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม
2. ภาระหนีห้ นุ้ กูแ้ ละตั๋วแลกเงินที่ไม่ได้ชาระหนีม้ าตัง้ แต่ปลายปี 2559 จนกระทั่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขึน้ เครื่องหมาย SP กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่ปี 2559 ก่อนคณะกรรมการชุดปั จจุบันเข้ามาทาหน้าที่ รวมถึงภาวะ
สูญญากาศในการดาเนินงานของบริษัท ฯ ที่เกิดขึน้ ระหว่างปี 2560-2562 อันทาให้เกิดภาระหนีส้ ะสมเพิ่มขึน้ เป็ นจานวนมาก
บริษัทฯ จาเป็ นต้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ในหลายๆ แนวทาง อาทิ การฟื ้ นฟูกิจการ
3. ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและปฏิกิรยิ าธรรมชาติ อาทิ อุทกภัยหรือวาตภัย ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่สง่ ผลต่อความเสือ่ มโทรมด้านสิง่ แวดล้อมและปั ญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศจาก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มากขึน้ เนื่องจากกลุม่ บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและบริหารจัดการขยะ ซึ่ง
แม้ว่าจะเป็ นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่จาเป็ นต่อชีวิตประจาวัน ก็ตาม แต่ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจก็เป็ น
แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ รวมถึงสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตัง้ อยู่ในพืน้ ที่ธรรมชาติโล่งแจ้ง จึงมี
ความเสีย่ งต่อภัยธรรมชาติรุนแรง รวมถึงการเสือ่ มโทรมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับในช่วงสุญญากาศของ
บริษัทฯ ในระหว่างปี 2560-2562 ทาให้อปุ กรณ์ขาดการซ่อมบารุงอย่างเหมาะสม ซึง่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ทาให้ไม่
สามารถทางานได้เต็มศักยภาพ
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด -19 ทาให้เกิดภาวะหยุดชะงัก (Disruption) ต่อเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ใช่
เพียงประเทศไทย และในหลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายด้าน
สาธารณสุขและความปลอดภัยเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 อาทิ การห้ามออกนอกเคหสถาน การระงับการ
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เดินทางระหว่างประเทศและระหว่างพืน้ ที่ ดังนัน้ การพิงพารายได้จากธุรกิจโรงแรมเป็ นหลักจึงไม่คมุ้ ต่อต้นทุนการบริหารงาน
โรงแรมที่มีคอ่ นข้างสูง
5. การเปลีย่ นแปลงอย่างกะทันหันจากการพัฒนาของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุม่ บริษัท
เนื่องจากปั จจุบนั ทั่วโลกมีการรณรงค์ให้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ชุมชนมีการขยายตัว ภาครัฐจึงมีการ
ปรับปรุ งกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกาหนดนโยบายต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติและชุมชน จึงจาเป็ นต้องมีการติดตามหลักเกณฑ์และข้อกฎหมายต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับ
รูปแบบในการดาเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการแข่งขัน และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
1. ธุรกิจโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
การประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า ถือเป็ นธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขันทางตรงกับผูป้ ระกอบการรายได้
เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายให้กบั ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง ภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว ประกอบกับปริมาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกปี เพราะเป็ นสินค้าอุปโภคบริโภคขัน้ พืน้ ฐานที่สาคัญในชีวิตประจาวัน ทัง้ ในภาค
ครัวเรือนและอุตสาหกรรม ธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็ นอุตสาหกรรมที่ไม่มีการแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิตอย่างมีนยั สาคัญ
ทัง้ นี ้ ความต้องการใช้ไฟฟ้ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ทุกปี และรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนกาลังการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปั จจุบนั การผลิตยังน้อยกว่าประมาณความต้องการ
ใช้ในอนาคตมาก แต่ปัจจุบนั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ชลอการขอเข้าร่วมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม อีกทัง้ การดาเนินธุรกิจดังกล่าวต้องใช้เงิ นทุนเป็ นจานวนเงิ นที่สูงและผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีคุณสมบัติตามที่
หน่วยงานการไฟฟ้าและกระทรวงพลังงานได้กาหนดไว้ จึงคาดว่าการแข่งขันของตลาดยังคงไม่รุนแรงมากนัก
2. ธุรกิจบริหารจัดการขยะ
ธุรกิจบริหารจัดการขยะจากเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลของบริษัทฯ โดยคิดค่าจ้างกาจัดขยะจาก
นา้ หนักของขยะที่นามาทิง้ ที่บ่อขยะของบริษัทฯ และมีรายได้อีกส่วนหนึ่งจากการขายขยะรีไซเคิล เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นอย่างมีนยั สาคัญเช่นกัน เนื่องจากปริมาณขยะที่มีปริมาณมากขึน้ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
จะคัดเลือกบ่อขยะ ที่มีทาเลที่ตงั้ อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ดี ในอนาคตปริมาณขยะยังคงเพิ่มขึน้ เนื่องจากการอุปโภคบริโภคที่
เพิ่มขึน้ ซึง่ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะเลือกบ่อขยะที่มีทาเลที่ตงั้ อยู่ใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการขนส่ง อย่างไร
ก็ดี ปั จจุบนั ด้วยข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีการพัฒนา ประกอบกับมีค่แู ข่งในตลาดเพิ่มขึน้ บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องปรับตัว
และรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา
3. ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจของกลุม่ ดาราเทวี เชียงใหม่ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน เป็ นธุรกิจโรงแรมที่มีศกั ยภาพและสามารถต่อยอดธุรกิจ
ด้านสุขภาพ ด้วยการใช้ภมู ิปัญญาไทยแบบล้านนามาปรับปรุง เพื่อให้เข้ากับวิถีการดูแลสุขภาพของคนยุคปั จจุบนั ซึ่งเดิมธุรกิจ
โรงแรมมีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และ มีความผันแปร
โดยตรงกับสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและการท่องเที่ยวทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ แต่เนื่องจากโรงแรมดาราเทวีกาหนด
กลุม่ ลูกค้าในตลาด Niche Market ซึ่งมีกาลังซือ้ สูง รวมถึงถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็ นจานวนมาก ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้
แต่อย่างไรก็ดี ต้นทุนและการลงทุนในกิจการโรงแรมดาราเทวีมีมลู ค่าสูงมาก จึงต้องพิจารณาแผนธุรกิจในอนาคตอย่างรอบคอบ
และระมัดระวัง
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นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เนื่องจากกลุม่ บริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนเป็ นหลัก และมีธุรกิจบริหารจัดการขยะ แม้ว่า ลูกค้ารายใหญ่
ยังคงเป็ นหน่วยงานราชการก็ตาม แต่แนวโน้มคู่แข่ง ข้อกาหนดและคุณสมบัติ และการปรับตัวของข้อจากัดด้านสิ่งแวดลล้อม
และเทคโนโลยีก็มีเพิ่มมากขึน้ ดังนัน้ จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถเข้าประมูลงานได้อย่างต่อเนื่อง
สถานะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
เนื่องจากแนวโน้มการแข่งขันทางธุรกิจทัง้ ธุรกิจบริหารจัดการขยะและโรงแรมมีการเพิ่มสูงขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในเครือ
ของบริษัทฯ
การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กลุม่ บริษัทดูแลธุรกิจในเครือด้วยตนเอง 100% โดยในส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการขยะต้องอาศัยคู่คา้
ที่เชื่อถือได้และมีความชานาญเฉพาะด้านในการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 กรณีความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3.1.1 ความเสีย่ งจากสภาพธรรมชาติ
ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนึ ้ อยู่กบั ความเข้มของแสงอาทิตย์ กรณีที่มีเมฆปกคลุมหรือ
ฝนตกมากก็จะส่งผลให้ระดับการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ จึงได้ทาการศึกษาและเลือกเข้าลงทุนในโครงการ
ที่มีทาเล ที่ตงั้ ที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์อยูใ่ นเกณฑ์สงู ตลอดทัง้ ปี คือประมาณ 5.00 – 5.50 กิโลวัตต์ช่ วั โมงต่อตารางเมตรต่อ
วัน เพื่อทาให้เกิดผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับ กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริษัทฯ ได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการตลอดแนวชายฝั่งทะเลในจังหวัดนครศรีธรรมรา เพื่อให้ได้ทาเลที่ตงั้ ที่เหมาะสมที่สดุ และผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประสิทธิผล
สูงสุด
3.1.2 ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น แผ่นดินไหว นา้ ท่วม พายุ ไฟป่ า เป็ นต้น จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็ นอุปกรณ์หลัก อาจเกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ ทาให้การผลิต
หยุดชะงักและมีตน้ ทุนสูงในการซ่อมแซม ในการเข้าลงทุนขอบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงทาเลที่ตงั้ ของโครงการเกี่ยวกับระดับความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ความแข็งแรงของโครงสร้าง ระบบป้องกันฟ้าผ่า รวมถึงระยะทางถึงสายส่งของการไฟฟ้า เพื่อลดการ
สูญเสียพลังงาน (Yield Loss) ที่จะเกิดขึน้ ในการส่งไฟฟ้าเข้าสูร่ ะบบด้วย
นอกจากนีป้ ั ญหาความแห้งแล้งและหมอกควันในพืน้ ที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึน้ ทุกปี ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการเข้าพักของลูกค้าโรงแรมดาราเทวีในช่วงระยะเวลาที่เกิดปั ญหาหมอกควัน
3.1.3 ความเสีย่ งจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ
นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน ในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานทดแทนต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน หากนโยบายของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการหยุดชะงักของการพัฒนาโครงการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากทุก
แหล่งพลังงานทดแทนให้มีคณ
ุ ภาพที่ดี เพื่อเป็ นทางเลือกอีกทางหนึง่ ของการผลิตพลังงานที่ย่งั ยืนและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
3.1.4 ความเสีย่ งจากการชารุดบกพร่องของอุปกรณ์
ความเสือ่ มของแผงเซลแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ บริษัทฯ ตระหนักถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงได้จดั ให้มีผเู้ ชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ดูแลบารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive
Maintenance) เพื่อรักษารายได้ของบริษัทฯ ให้อยูใ่ นระดับสูงสุด
3.1.5 ความเสีย่ งทางด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
สถานที่ฝังกลบขยะมักจะมีโอกาสสร้างความเดือดร้อนราคาญให้แก่ชุมชนได้มาก การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง
อยูบ่ นพืน้ ฐานความมุง่ มั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆ ต่อประชาชน จัดให้มีการคัดแยกประเภทก่อนฝัง โดยมูลฝอยทั่วไปจาก
อาคารบ้านเรือนจะถูกรวบรวมโดยรถบรรทุกขยะของเทศบาล และเข้าสูข่ นั้ ตอนคัดแยกประเภทมูลฝอยที่ไม่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อีกจะถูกนาไปยังหลุมฝั งกลบ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังจัดให้มีการกาจัดกลิ่น
เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนราคาญ ตลอดจนได้ทาการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างทัศนียภาพและสิง่ แวดล้อมที่ดี
3.1.6 ความเสีย่ งด้านอัคคีภยั
ก๊าซมีเทนที่เกิดขึน้ จากขยะเป็ นเชือ้ เพลิงชัน้ ดีซึ่ง เมื่อเกิดความร้อนสะสมมากๆ จะทาให้ปะทุติดไฟได้เอง และเป็ น
สาเหตุของไฟไหม้บ่อขยะ ทัง้ นี ้ การเกิดไฟไหม้หลุมฝั งกลบขยะสามารถพบเห็นได้ในทั่วโลก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จดั ให้มี
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดเวลาและมีบอ่ นา้ อยูใ่ นบริเวณโครงการเพื่อความปลอดภัยอีกชัน้ หนึง่
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3.1.7 กรณีบริษัทฯ อยูใ่ นอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีการแข่งขันสูงและพิงพารายได้ดา้ นเดียว
ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่มีค่แู ข่งในตลาดค่อนข้างมาก อีกทัง้ ยังต้องอาศัยความต้องการและความสามารถและ
ศักยภาพทางเงิน ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งโรงแรมดาราเทวีได้กาหนดลูกค้ากลุ่ม Niche
Market โรงแรมดาราเทวีมีพนื ้ ที่บริเวณกว้างขวางและก่อสร้างมาเป็ นเวลานานจึงจาเป็ นต้องใช้ตน้ ทุนในการบริหารกิจการที่สงู
มาก ประกอบกับโรงแรมดาราเทวีประสบปั ญหาข้อกาหนดของกฎหมายทาให้เปิ ดดาเนินการห้องพักได้เพียงบางส่วน ในขณะที่
ตลาด Niche Market ต้องการความหลากหลายมากขึน้ แนวทางในการให้บริการโรงแรมรู ปแบบเดิมจึงไม่ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งส่งผลให้รายได้ของโรงแรมดาราเทวีลดลง ซึ่ งอาจต้องพิจารณาแนวทางดาเนินธุรกิ จด้วยความ
เหมาะสม อาทิ จัดหาผูร้ ว่ มทุน การขยายช่องทางรายได้
3.1.8 ความเสีย่ งจากการไม่สามารถชาระหนีแ้ ละการดาเนินงานต่อเนื่อง
บริษัทฯ ผิดนัดชาระหนีผ้ ถู้ ือหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือตั๋วแลกเงิ น และหนีอ้ ื่นๆ เป็ นจานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยูร่ ะหว่างหาแนวทางแก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม
3.1.9 ความเสีย่ งจากข้อพิพาททางกฎหมาย
ปั จจุบนั กลุม่ บริษัทมีคดีความเป็ นจานวนมาก และขณะนีบ้ ริษัทฯ อยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์คาสั่งศาลล้มละลายกลาง
ที่ยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัทฯ และถูกฟ้องเป็ นคดีลม้ ละลายต่อศาลล้มละลายกลาง ตลอดจนทรัพย์สินของกลุม่ บริษัท
อยูร่ ะหว่างการบังคับคดี ซึง่ ผลของคาสั่งหรือคาพิพากษาของศาล หรือการบังคับคดีดงั กล่าว ย่อมส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
3.1.10 กรณีรายได้หลักส่วนใหญ่พงึ่ พิงงานจากภาครัฐบาลของธุรกิจบริหารจัดการขยะ
แม้วา่ ความต้องการในการบริหารจัดขยะที่มีเป็ นจานวนมากในหลายๆ พืน้ ที่ แต่เนื่องจากธุรกิจบริหารจัดการขยะ
จะขึน้ อยู่กับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการที่มีความไม่แน่นอนขึน้ อยู่กับ ข้อกาหนดของหน่วยงานท้องถิ่นนัน้ ๆ
และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐบาล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้มีการเตรียมแผนสารองในกรณีที่ไม่สามารถประมูลโครงการได้
3.1.11 การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงเครือ่ งมือสาคัญในการทางาน
กรณีโครงการผลิตและจาหน่ายพลังงานทดแทนและบริหารจัดการ ซึ่งมูลค่าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานมี
มูลค่าสูงมาก โดยหากเกิดความเสียหายย่อมส่งผลต่อรายได้ของกิจการ ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ จะได้มีมาตรการด้านความปลอดภัย
ของสถานที่และได้วา่ จ้างเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็ นการควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์ของโครงการก็ตาม
แต่ในทางปฏิบตั ิพนื ้ ที่โครงการมีบริเวณกว้างอาจควบคุมดูแลได้ไม่ท่วั ถึง
3.1.12 ความเสีย่ งจากการพึง่ พาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย
การพึง่ พาลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าน้อยรายของกลุม่ ธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการขยะ เนื่องจากลูกค้า
หลักเป็ นหน่วยงานราชการ ซึง่ อาจได้รบั ผลกระทบโดยตรง หากงบประมาณราชการมีความล่าช้า หรือสิทธิมลู ค่าเพิ่มราคารับซือ้
ไฟฟ้า (Adder) หมดอายุลง แต่ดว้ ยต้นทุนในการดาเนิ นธุรกิ จเป็ นแบบคงที่และมีความผันแปรน้อย ซึ่งหากบริษัทฯ มีแผน
ควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัด ก็จะยังสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
3.1.13 ผลกระทบจากการหยุดชะงัก (Disruption) ของธุรกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19
นับตัง้ แต่ปลายปี 2562 ทั่วโลกได้รูจ้ กั กับเชือ้ โควิด-19 ซึง่ แพร่กระจายอย่างรุนแรง หลายประเทศมีมาตรการป้องกัน
ด้านสาธารณสุข เช่น การห้ามออกนอกเคหสถาน การระงับการเดินทางระหว่างประเทศหรือระหว่างพืน้ ที่ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงโรงแรมดาราเทวี ซึ่งจนถึงปั จจุบนั สถานการณ์ยงั คงมีความไม่แน่นอนและยังไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่า สถานการณ์จะกลับมาดีเช่นเดิมเมื่อใด ดังนัน้ จึงต้องมีการวางแผนในการแก้ไขปั ญหา ในเชิ งบูรณการและ
กาหนดกลยุทธ์อย่างระมัดระวัง
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3.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ปั จจุบันกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องกับดาเนินธุรกิ จของกลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยุ่
ตลอดเวลา จึงทาให้มีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับได้อย่างทันที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ในการดานเนิงานและโอกาสทางธุรกิจ โดยกลุม่ บริษัทฯ ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย
3.3 ปั จจัยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีการประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชั่นที่อาจเกิดขึน้ ต่อองค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมย์ของบริษัทฯ
ที่ม่งุ มั่นเป็ นแนวร่วมภาคปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น บริษัทฯ ได้กาหนดเป็ นนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ซึ่งได้รบั
ความเห็นชอบจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับ ยึดเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงาน ตลอดจนมีการกาหนดขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้างและรายการเบิกจ่ายต่างๆ เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่า มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความระมัดระวัง
3.4 กรณีความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
ภาระหนีห้ นุ้ กูแ้ ละตั๋วแลกเงิน การดาเนินงานต่อเนื่อง การเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2560 อาจส่งผลให้หลักทรัพย์และมูลค่าต่อหุน้ ของผูถ้ ือหลักทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ ดี
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขเหตุเพิกถอนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และปั ญหาต่างๆ ให้หมดไปเพื่อให้
ดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อชาระหนีแ้ ละให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ กลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ที่มีตัวตน

2563
ทีด่ นิ
ส่วนปรับปรุ งทีด่ นิ
อาคาร
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
โรงไฟฟ้ าและเครื่องจักรอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างทาง
รวม

1,579,158
105,226
2,386,027
108,543
6,461
1,554,831
66,237
5,806,483

หน่ วย : พันบาท
มูล ค่ าตามบัญชี
2562
2561
ปรั บปรุ งใหม่
1,586,610
1,617,742
119,334
134,495
2,582,190
2,850,036
156,757
213,376
8,674
11,219
1,764,301
2,495,798
69,061
72,241
6,286,927
7,394,907

ธุรกิจโรงแรมดาราเทวี
กลุม่ บริษัทได้ประเมินราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี มูลค่าตาม
บัญชีจานวน 3,387.98 ล้านบาท ที่แสดงในงบการเงินรวม ซึง่ การประเมินราคาได้องิ กับข้อสมมุติฐานและประมาณการ
สาหรับการด้อยค่าที่อาจเกิดขึน้ ที่จดั ทาโดยกลุม่ บริษัท และผลของการวิเคราะห์นไี ้ ม่มีขอ้ บ่งชีว้ า่ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ของสินทรัพย์เหล่านีม้ ีการด้อยค่า
สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวีถกู ยึดทรัพย์บงั คับคดี และคณะกรรมการกาหนดราคาทรัพย์ได้กาหนดราคาเพื่อ
ขายทอดตลาดดังนี ้
1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สว่ นใหญ่ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ที่ราคา 2,116.23 ล้านบาท
2) ที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้างอีกบางส่วน ที่ราคา 26.12 ล้านบาท
3) เครือ่ งจักรและอุปกรณ์บางส่วนที่ราคา 17.37 ล้านบาท
ซึง่ ราคาขายทอดตลาดดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากราคาขายได้จริงอาจสูงหรือต่ากว่าราคาดังกล่าว และ
ราคาขายทอดตลาดไม่ใช่มลู ค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ผูบ้ ริหารได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ของสินทรัพย์ของธุรกิจบริหารจัดการขยะ พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มีมลู ค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศ
กัมพูชามีมูลค่าตามบัญชี จานวน 273.82 ล้านบาทในงบการเงินรวม และกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าของ
สินทรัพย์ดงั กล่าว
28

รายงานประจาปี 2563
ในเดือน พฤศจิกายน 2564 ผูบ้ ริหารได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระ ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 2562 และ 2563 ของสินทรัพย์ของธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยแล้ว ซึ่ง
กาหนดจากมูลค่าการใช้สนิ ทรัพย์พบว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนัน้ กลุม่ บริษัทจึง
ได้บนั ทึกขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรับปรุงย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563
อุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อุปกรณ์ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่ มีมลู ค่าตามบัญชี จานวน 119.02 ล้านบาท ในงบการเงิน
รวม ปั จจุบนั บริษัทย่อยดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจนับของอุปกรณ์ดงั กล่าว
4.2 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
หน่ วย : พันบาท

2563

มูล ค่ าตามบัญชี
2562

2561

(ปรั บปรุ งใหม่)

เครื่องหมายการค้า
มูลค่าส่วนเพิ่มรายรับซื้อไฟฟ้ า
สิทธิการเช่าทีด่ นิ
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมระหว่างติดตัง้
รวม

154,253
4,758
39
833
159,883

-

240,159
4,988
780
833
246,760

341,685
7,160
1,772
2,784
833
354,234

เครื่องหมายการค้า แสดงด้วยราคาทุนหลังหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ไม่มีการตัดจาหน่ายเครื่องหมายการค้าเนื่องจาก
อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี และเมื่อมีการบ่งชี ว้ ่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอาจเกิดการด้อยค่า
4.3 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน่ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจาหน่ายสะสม คานวณ ค่าตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรง ดังนี ้

สิทธิการเช่า
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มูลค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

25 - 30
ปี
25 - 30
ปี
5 - 10
ปี
ตามอายุสญั ญาทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ และกลุม่ บริษัท มีคดีความปรากฏตามงบการเงินประจาปี 2563 โดยคดีทมี่ ีนยั สาคัญมีรายละเอียดดังนี ้
5.1
บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกในกรณี การซือ้ ที่ดินพร้อมอาคารสานักงาน 7 ชัน้ เป็ นทุน
ทรัพย์จานวน 56.52 ล้านบาท ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการสืบพยานโจทก์ซงึ่ ศาลอาญาจะได้พิจารณาพิพากษาคดีดงั กล่าว โดยไม่มี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทเพราะเป็ นการเรียกร้องให้กรรมการของบริษัทชดใช้คา่ เสียหายให้แก่บริษัทมิใช่บริษัท ฯ
ถูกเรียกร้องแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดีนยี ้ งั ต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินคดี สาหรับ
คดีนคี ้ ดีอยูร่ ะหว่างการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์และจาเลย ในวันที่ 12-14 ,19-21 ธันวาคม 2560
และ ณ วันที่ออกงบการเงินนี ้ ศาลอาญาได้มีคาพิพากษายกฟ้อง และคดีถึงที่สดุ ตามกฎหมาย
5.2 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกในกรณีการขายที่ดินบ้านโพธิ์ให้แก่บริษัท ไลท์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด กับพวก เป็ นทุนทรัพย์จานวน 16.22 ล้านบาท ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการสืบพยานโจทก์ซึ่งศาลจะได้พิจารณาพิพากษาคดี
ดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ของบริษัทฯ เพราะเป็ นการเรียกร้องให้กรรมการของบริษัทชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่บริษัทมิใช่บริษัทถูกเรียกร้องแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดีนยี ้ งั ต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินคดี สาหรับคดีนีค้ ดีอยู่ระหว่างการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์และจาเลย ในวันที่ 23-25
,29-31 สิงหาคม 2560 ขณะนี ้ ศาลจาหน่ายคดีเป็ นการชั่วคราว เพื่อรอผลในคดีอาญา
5.3 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกรวม 5 คนในความผิดฐานฉ้อฉลละเมิดและ
ขอให้เพิกถอนจานอง รวมทัง้ เรียกคืนเงินที่จ่ายคืนจานวน 355 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ซึ่งคดีจะเกี่ยวกับการเรียกเงินคืนและ
ปลดภาระจานองที่ดินของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDV) และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด(APK) พร้อมเรียก
ทรัพย์คืนเป็ นเงินจานวน 355 ล้านบาท คืนจากบริษัทฯ บริหารสินทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด (GB1) และอดีตกรรมการ กับพวกใน
คดีดงั กล่าวด้วย คดีดงั กล่าวได้โอนไปยังศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาคดี
หลังจาก DDV และ APK ได้เข้าเป็ นโจทก์รว่ ม GB1 จึงได้แก้คาให้การและฟ้องแย้งเอากับ APK ในฐานะผูค้ า้
ประกันหนีข้ อง DDV ให้ร่วมรับผิดชาระหนีใ้ ห้แก่ GB1 ตามมูลหนีเ้ ดิมตามคาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฯและขอฟ้องแย้ง วันที่ 8
ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2562 ศาลได้พิพากษายกฟ้องข้อกล่าวของโจทก์ ส่วนฟ้องแย้งของ GB1 ให้ APK ในฐานะ
ผูค้ า้ ประกันในมูลหนีเ้ ดิม ชาระเงินแก่ GB1 จานวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน
ต้นจานวน 1,259,744,946.54 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้ง (วันที่ 8 ธันวาคม 2560) เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จ และให้อดีต
กรรมการของ IFEC โจทก์ผฟู้ อ้ งรับผิดในหนีข้ อง DDV เป็ นเงินจานวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสัญญาคา้ ประกันฉบับลงวันที่
1 มีนาคม 2559 และหาก APKไม่ชาระหนี ้ หรือชาระไม่ครบให้แก่ GB1 ให้ยดึ ที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้างที่จดจานองไว้ กับให้ยึดสิ่ง
ปลูกสร้างที่จานองเพิ่มออกขายทอดตลาด และหากได้เงินไม่พอชาระหนีใ้ ห้ยึดทรัพย์สินอื่นของ APK ออกขายทอดตลาดนาเงิน
มาชาระหนีแ้ ก่ GB1 จนครบ
ผูบ้ ริหารมีความเชื่อมั่นว่า ภาระที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทจะไม่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษัท ฯ ใน APK คา
พิพากษาดังกล่าวผูกพันเฉพาะตัว APK เท่านัน้ ไม่ได้มีผลผูกพันมาถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ ด้วย ดังนัน้ เจ้าหนีต้ ามคา
พิพากษาดังกล่าวจะสามารถบังคับคดีได้เฉพาะกับสินทรัพย์ที่เป็ นของ APK เท่านัน้ และหากยังได้ไม่ครบตามจานวนดังกล่าวก็
ไม่สามารถบังคับคดีกบั บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก
5.4 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง นิติบคุ คลแห่งหนึง่ เป็ นจาเลย โดยโจทก์ฟ้องว่า
จาเลยแจ้งให้เจ้าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็ นชื่อของจาเลย แต่ที่จริงโจทก์เป็ นผูใ้ ช้
ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็ นผูช้ าระค่าประกันการใช้ไฟฟ้าทัง้ หมดมาตัง้ แต่เดิม โจทก์เพี ยงใช้ชื่อจาเลยเป็ นผูท้ าสัญญาใช้ไฟฟ้ากับ
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การไฟฟ้าฯ เท่านัน้ การที่จาเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างกะทันหัน ทาให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ อันเป็ นการ
ละเมิดต่อโจทก์ทาให้โจทก์ได้รบั ความเสียหาย ขอให้จาเลยระงับการขอยกเลิกมิเตอร์และเปลีย่ นชื่อมิเตอร์เป็ นชื่อโจทก์ คดีนเี ้ ป็ น
การฟ้องให้ทานิติกรรม เป็ นคดีไม่มีทนุ ทรัพย์ ศาลให้โจทก์วางเงินประกันความเสียหายจานวน 50,000 บาท แต่ต่อมาปรากฏว่า
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล คดีจึงเป็ นอันระงับ
5.5 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง นิติบคุ คลแห่งหนึง่ เป็ นจาเลย โดยโจทก์ฟ้องว่า
จาเลยแจ้งให้เจ้าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็ นชื่อของจาเลย แต่ที่จริงโจทก์เป็ นผูใ้ ช้
ไฟฟ้าในโรงแรมและเป็ นผูช้ าระค่าประกันการใช้ไฟฟ้าทัง้ หมดมาตั้งแต่เดิม โจทก์เพียงใช้ชื่อจาเลยเป็ นผูท้ าสัญญาใช้ไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าฯเท่านัน้ การที่จาเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างกะทันหัน ทาให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ อันเป็ นการ
ละเมิดต่อโจทก์ทาให้โจทก์ได้รบั ความเสียหาย ขอให้จาเลยระงับการขอยกเลิกมิเตอร์และเปลีย่ นชื่อมิ เตอร์เป็ นชื่อโจทก์ คดีนเี ้ ป็ น
การฟ้องให้ทานิติกรรม เป็ นคดีไม่มีทนุ ทรัพย์ ศาลให้โจทก์วางเงินประกันจานวน 50,000 บาท แต่ต่อมาปรากฏว่า เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2561 โจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลคดีจึงเป็ นอันระงับ
5.6 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องโดยกลุ่มกองทุนเปิ ดโซล่าริสตราสารหนีพ้ รีวิเลจฯ และกองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี -พรินซิเพิล เอ็น
แฮนซ์รเี ทิรน์ ฯ ในข้อหาผิดนัดชาระหนีต้ ามตั๋วแลกเงิน ซึ่งบริษัทได้ยื่นคาให้การต่อสูค้ ดีโดยมีทงั้ ประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการสลักหลักตั๋วแลกเงินอันเป็ นประเด็นเกี่ยวกับผูท้ รงตั๋วแลกเงินซึ่งเป็ นประเด็นข้อกฎหมายอันเป็ นข้อต่อสูท้ ี่ทาให้บริษัท
สามารถชนะคดีได้แต่ในการดาเนินคดีดงั กล่าวจาเป็ นจะต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งในประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าวสามารถอุทธรณ์หรือ
ฎีกาได้ เงินตามตั๋วแลกเงินที่โจทก์เรียกร้องจึงต้องรอจนกว่าศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาหรือคดีถึงที่สดุ ขณะนีบ้ ริษัทจึงยังไม่ตอ้ ง
ชาระเงินดังกล่าวในขณะนี ้ สาหรับคดีในกลุม่ นีค้ ดีอยู่ระหว่างการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์ และจาเลย
แต่ละคดีอยูใ่ นช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ วันที่ออกงบการเงินนี ้ ศาลแพ่งมีคาพิพากษา และคดี
ถึงที่สดุ ตามกฎหมายแล้ว
5.7 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องโดยนิติบคุ คลและบุคคลภายนอกรวมกัน 2 ราย ในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายในกรณีการ
แถลงข่าวของกรรมการบริษัทซึง่ เป็ นการแถลงข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบและฟ้องร้องกรรมการที่กระทาการฉ้อฉล กินหัวคิวและ
ชาระหนีป้ ลอมหรือชาระหนีท้ ี่ไม่มีอยูจ่ ริงอันเป็ นการแถลงข่าวเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามครรลองครองธรรมเพื่อป้องกันส่วนได้
เสียของตนโดยสุจริตซึง่ บริษัทได้ให้การต่อสูค้ ดีไม่ตอ้ งรับผิดตามฟ้องของโจทก์ซงึ่ คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล จึงไม่มี
เหตุที่บริษัทจะต้องชาระเงินตามฟ้องในขณะนีแ้ ต่นา่ จะต้องรอจนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สดุ ในศาลฎีกาซึง่ น่าจะใช้เวลาไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี นบั ตัง้ แต่บดั นีแ้ ละไม่แน่ว่าบริษัทจะต้องรับผิดหรือไม่จึงไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ในคดีในกลุม่ นี ้ สาหรับคดีในกลุม่ นีค้ ดีอยู่
ระหว่างการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัด ทาการสืบพยานโจทก์และจาเลย แต่ละคดีอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนธันวาคม 2560 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาแล้ว บริษัทไม่ตอ้ งชาระเงินให้กบั นิติบคุ คลและบุคคลภายนอกทัง้ สองราย คดีถึง
ที่สดุ ตามกฎหมายแล้ว
5.8 บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีแรงงานที่ลกู จ้างได้ยื่นฟ้องเรียกค่าชดเชยและการเลิกจ้างไม่เป็ น
ธรรมจานวน 7 สานวน จานวน 25 คน ต่อศาลแรงงานกลาง เป็ นคดีแรงงานซึง่ บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นคาให้การต่อสูค้ ดีและ
มีเหตุเลิกจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจานวน 25 คนรวมเป็ นเงินที่ลกู จ้างเรียกร้องจานวน 8,143,393.85 บาท
พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้อง และเรียกร้องจานวน 10,038,542.65 บาทพร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 15
ต่อปี นับแต่วนั ฟ้อง ซึง่ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีและบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับ
พนักงานที่ฟ้องคดีดงั กล่าวและในคดีของศาลแรงงานก็จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลและคดีสามารถ
อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้จึงไม่เป็ นเหตุที่บริษัทต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าเสียหายจาก
การเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมซึง่ ศาลจะไม่ให้นายจ้างจ่ายเต็มตามฟ้อง คดีสว่ นใหญ่ยงั อยูร่ ะหว่างการนัดพิจารณาเพื่อกาหนดประเด็น
ข้อพิพาทก่อนการสืบพยานโจทก์และจาเลย ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 2560 และบางคดีศาลได้กาหนดวันนัด
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สืบพยานโจทก์และจาเลยไปแล้ว โดยศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์และจาเลย อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกรา คม ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2560
นอกจากนัน้ ในบรรดาลูกจ้างที่ฟ้องบริษัท ฯ และบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ฯ และบริษัทย่อยมีขอ้ ต่อสูไ้ ม่ตอ้ งจ่าย
ค่าชดเชยหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมแล้ว บริษัท ฯ และบริษัทย่อยยังได้
ดาเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระทาของลูกจ้างจานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 คนซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินการ ซึ่งคดี
เกี่ยวกับกลุม่ พนักงานเป็ นกรณีที่เกิดขึน้ ก่อนที่คณะกรรมการบริษัท ฯ ชุดปั จจุบนั เข้ามาเป็ นกรรมการบริษัท (ตามข้อ 35.1) และ
ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ไม่ปรากฏมีขอ้ พิพาทในคดีแรงงานดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด
5.9 บริษัท ฯ ถูกฟ้อ งร้อ งโดยบุค คลหนึ่งในข้อหาผิด สัญญานายหน้า ทุน ทรัพ ย์พิพ าท 19,517,476.50 บาท ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์และคาร้องขอทุเลาการบังคับคดีและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้คาพิพากษาของศาลชัน้ ต้นโดยให้ชาระ
เงินจานวน 15,885,664 บาท คดีนบี ้ ริษัทฯ ได้เตรียมฎีกาเพื่อยื่นต่อศาลในประเด็นที่ศาลอุทธรณ์ยงั ไม่ได้พิจารณาในประเด็นไม่
ความสมบูรณ์ของสัญญานายหน้าที่กาหนดไว้ โจทก์ในคดีดงั กล่าวจึงไม่ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาให้ครบถ้วนจึงไม่มีสิทธิได้รบั ค่า
นายหน้า ส่วนเงินส่วนเกินก็เป็ นเงินตอบแทนจากการคิดราคาค่าที่ดินส่วนเกินซึ่งเป็ นเงินตอบแทนจากค่านายหน้าเมื่อสัญญา
นายหน้าไม่มีผลบังคับผูกพัน เงินตอบแทนส่วนเกินย่อมไม่มีผลผูกพันเช่นกัน อีกทัง้ สัญญานายหน้าได้ลว่ งเลยระยะเวลาในการ
จัดการขายที่ดินแล้วโดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปจึงถือว่าสัญญานายหน้าสิน้ สุดแล้ว ทัง้ ค่านายหน้าและค่าตอบแทน
พิเศษดังกล่าวโจทก์ในคดีดงั กล่าวจึงไม่มีสิทธิ นอกจากนัน้ ราคาที่นายหน้าอ้างว่าได้นาที่ดินไปขายได้จานวนสูงกว่าที่กาหนด
โดยศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ไว้บางส่วนแล้ว บริษัท ฯ จึงยังไม่ตอ้ งชาระเงินตามที่ศาลชัน้ ต้น ศาล
อุทธรณ์ ซึง่ ขณะนีย้ งั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาโดยคดีนอี ้ นั เป็ นผลให้คดีของบริษัทสามารถชนะคดีได้
5.10 บริษั ท ที เอ็ม ดี ไซน์ จ ากัด ยื่ นข้อเรียกร้อ งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บ ริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด
(“บริษัทย่อย”) ชาระเงินค่าออกแบบสถาปั ตย์ในโครงการคอนโดมิเนียมและส่วนต่อเติมในวงเงินจานวน 12 ล้านบาทซึ่งคดี
ดังกล่าวบริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นคาคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งต่อสานักงานอนุญาโตตุลาการแล้ว โดยได้ให้การ
ปฏิเสธไม่ตอ้ งรับผิดตามข้อเรียกร้องเนื่องจากผูร้ บั จ้างไม่ได้ดาเนินการตามสัญญาจ้างและเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาหรือใบเสนอราคา
ในการทางานโดยไม่มีการทาสัญญาว่าจ้างแต่ได้จ่ายไปในเรื่องการร้องขอของบริษัทซึ่งได้ดาเนินการก่อนที่ผบู้ ริหารปั จจุบนั เข้า
มารับผิดชอบ อีกทัง้ คดีดงั กล่าวเกิดขึน้ ในปี พ.ศ.2555 จนถึงปี 2559 เกินกว่า 2 ปี แล้ว คดีจึงขาดอายุความ นอกจากนัน้ บริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้เรียกเงินคืนจากที่ได้ทดรองจ่ายไปจานวน 10 ล้านบาทพร้อมค่าเสียหายจากการปฏิบตั ิผิดสัญญาของ
บริษัทดังกล่าวโดยได้ยื่นข้อเรียกร้องแย้งไปพร้อมคาคัดค้านต่อสานักงานอนุญาโตตุลาการไว้แล้ว คาดว่าคดี ดังกล่าวบริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัด ไม่น่าจะต้องรับผิดตามข้อเรียกร้องของบริษัท ที เอ็ม ดีไซน์ จากัดแต่อย่างใด ส่วนค่าเสียหายที่บริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัดจะได้รบั หรือไม่เพียงใดก็แล้วแต่คณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณากาหนดต่อไป สาหรับคดี บริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัดได้ทาการยื่นคาค้านและข้อเรียกร้องแย้งไปแล้ว โดยอยูร่ ะหว่างการแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการ หลังจากนัน้
จึงจะทาการนัดหมายเพื่อพิจารณาคดีตอ่ ไป ต่อมาในปี 2562 บริษัท ที เอ็ม ดีไซน์ จากัด (ผูร้ อ้ ง) ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อย และศาลมี
คาพิพากษาให้บริษัทย่อยชาระเงินจานวน 3,745,000.00 บาท ให้แก่ผรู้ อ้ งพร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
ดังกล่าวนับแต่วนั ที่บริษัทผิดนัดคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จแก่ผรู้ อ้ ง
5.11 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยนิติบคุ คลแห่งหนึง่ โดยคดีนโี ้ จทก์ฟอ้ งว่าจาเลยได้
จ้างโจทก์ตกแต่งภายในห้องอาหารอิตาเลีย่ น โจทก์ได้ทางานที่จา้ งเสร็จสิน้ แล้ว จาเลยชาระค่าจ้างมาเพียงบางส่วน คงเหลือค้าง
ชาระจานวน 636,025 บาท ทวงถามแล้วไม่ชาระจึงฟ้องคดีต่อศาล ให้ชาระหนีพ้ ร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้น
เงิน 614,802 บาท นับถัดจากวันฟ้อง ( 17 พฤษภาคม 2560) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ แนวทางคดีนี ้ จาเลยต่อสูว้ ่า ได้
ชาระหนีแ้ ก่โจทก์เสร็จสิน้ แล้ว ยอดหนีท้ ี่โจทก์นามาฟ้องเป็ นงานที่จาเลยมิได้ยินยอมรับการส่งมอบ เพราะไม่ถกู ต้องตามแบบ
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โจทก์จึงไม่มีสทิ ธินายอดหนีด้ งั กล่าวมาฟ้องจาเลยอีก แนวโน้ม ถ้าโจทก์พิสจู น์ได้ว่าได้ทางานและส่งมอบแก่จาเลยจริง จาเลยก็
อาจรับผิดชอบไม่เกินร้อยละห้าสิบของยอดหนีต้ ามฟ้อง และค่าขึน้ ศาลกับค่าทนายความตามคาสั่งศาลไม่เกิน 15,000 บาท
5.12 บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยธนาคารแห่งหนึ่ง คดีดงั กล่าวเป็ นหนีต้ าม
สัญญากูย้ ืมเงินและจานอง มีการผิดนัด ต่อมาได้ตกลงทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ แต่ผิดนัด ธนาคารจึงยื่นฟ้องและบังคับ
จานอง จานวน 23,000,000 บาท แนวโน้มของคดีต่อสูเ้ รื่องดอกเบีย้ เพื่อขอลดดอกเบีย้ ระหว่างผิดนัด หากเจรจาได้ก็อาจทา
สัญญาประนีประนอมยอมความกันและผ่อนชาระเป็ นงวดๆไป ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลพิพากษาให้บริษัท และผู้
คา้ ประกันร่วมกันชาระเงินจานวน 23,593,650.58 บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงินจานวน 21,520,088.95 บาท
5.13 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหนึ่งข้อหาผิดสัญญาซือ้ ขายกรรมสิทธิ์หอ้ ง
ชุด บ้านสิรสิ าทร (สวนพลู) ทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง 2,600,000 บาท นัน้ เกี่ยวกับคดีนโี ้ จทก์อา้ งว่าได้ทาสัญญาซือ้ กรรมสิทธิ์หอ้ งชุด
จากจาเลย ราคา 2,600,000 บาท ชาระเงินครบถ้วนแล้วแต่จาเลยไม่โอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้โจทก์ อันเป็ นการผิดสัญญา จึง
ฟ้องเรียกร้องให้จาเลยโอนห้องชุด บ้านสิรสิ าทร (สวนพลู) เลขที่ 33/15 ชัน้ ที่ 3 อาคารที่ 1 เนือ้ ที่ 53 ตารางเมตร จานวน 1 ห้อง
ให้แก่โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โจทก์ได้ยื่นคาร้องขอถอนคดี จาเลยไม่คดั ค้านและศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง
และจาหน่ายคดีออกจากสารบบ ต่อมาวันที่ 24 กันยายน 2562 ปรากฏว่า ทรัพย์สินที่ไปพิพาทในคดีดงั กล่าวมีการโอนให้แก่
โจทก์ในคดีนแี ้ ละในวันเดียวกัน โจทก์ได้มีการโอนต่อไปยังบุคคลอื่นอีกทอดหนึง่
5.14 บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลธรรมดารายหนึ่ง เรื่อง ผิดสัญญา
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องจานวน 17,072,381 บาท ศาลนัดไกล่เกลี่ยให้การแก้ขอ้ หาแห่งคดีและสืบพยานโจทก์ใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ที่มาของหนีด้ งั กล่าวเกิดจากการที่บุคคลรายดังกล่าว อ้างว่า ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2545-2548 ซึ่งขณะนัน้
บุคคลดังกล่าว เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยได้กยู้ ืมเงินจากบุคคลดังกล่าวหลายครัง้ เพื่อนาไปใช้จ่ายใน
กิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว แต่ละครัง้ ที่กยู้ ืมได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทใช้เงินเมื่อทวงถาม มอบให้ไว้เพื่อเป็ นการชาระ
หนี ้ ซึง่ จานวนหนีเ้ มื่อคิดจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินจานวน 15,555,700.85 บาท และในวันดังกล่าวได้ออกตั๋วสัญญา
ใช้เงินไว้ให้แก่นางสาวนา้ พราว สุวรรณมงคล เป็ นตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 2558/001 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สัญญาจะ
จ่ายเงินแก่นางสาวนา้ พราว สุวรรณมงคล จานวน 15,555,700.85 บาท เมื่อทวงถาม และหากผิดนัดยินยอมให้คิดดอกเบีย้ ใน
อัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว ต่อมาได้มีการทวงถามให้ชาระหนีต้ ามตั๋วสัญญาใช้เงิน แต่มีการผิดนัด โจทก์จึงฟ้อง
คดีนี ้ ต่อมาในปี 2562 ศาลพิพากษาให้ชาระเงินแก่โจทก์จานวน 15,555,700.85 บาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของ
ต้นเงิ นดังกล่าว นับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จสิน้ (เดิมบริษัทย่อยอุทธรณ์ แต่เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2562 บริษัทย่อยถอนอุทธรณ์)
5.15 นิติบุคคลแห่งหนึ่ง ได้มีหนังสือบอกกล่า วมายังบริษัท โรงแรมดาราเทวี จ ากัด (“บริษั ทย่อย”) เมื่อ วัน ที่ 12
มิถนุ ายน 2560 โดย อ้างว่าให้ทาสัญญาปรับปรุ งตกแต่งบริษัทย่อย และได้ดาเนินการไปบางส่วนแล้วคิดเป็ นมูลค่าเงินทัง้ สิน
48,785,061.60 บาท และทางบริษัทย่อยได้ชาระเงินไปแล้วบางส่วน คงเหลือจานวน 12,311,250.25 บาท และขอให้ชาระส่วนที่
เหลือภายใน 20 มิถนุ ายน 2560 แต่ผบู้ ริหารชุดเดิมแสดงความเห็นว่า ภาระหนีส้ ินที่เหลือมิได้เป็ นหนีจ้ ริง จึงไม่ได้ทาการชาระ
ดังกล่าว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบโดยผูบ้ ริหารชุดใหม่
5.16 ผูใ้ ห้เช่าทรัพย์สนิ ที่ใช้ในกิจการของโรงแรมดาราเทวีได้รอื ้ ถอนทรัพย์สินที่ให้เช่าเหล่านัน้ ที่สามารถทาได้ออกไป
ในปี 2560 ปั จจุบนั บริษัทได้ประเมินความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด แล้ว บริษัทฯไม่มีความเสียหาย
ที่เป็ นสาระสาคัญ
5.17 คดีแรงงาน โดยในระหว่างปี 2562 ถึง 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีขอ้ พิพาทแรงงานกับลูกจ้างจานวน 57 คดี
เรียกร้องค่าจ้างและเงินชดเชยประมาณ 45.96 ล้านบาท ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้มีคาสั่งให้บริษัท ฯ และบริษัทย่อยจ่าย
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ค่าเสียหายแก่ลกู จ้างแล้ว ซึ่งบริษัท ฯ และบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องขอเพิกถอนคาสั่งดังกล่าว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาล นอกจากนี ้ ยังมีคดีแรงงานอีก 5 คดีที่ลกู จ้างฟ้องบริษัทย่อย โดยคดีสิ น้ สุดด้วยการตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอม
ความกันจานวน 4 คดี ทุนทรัพย์ประมาณ 1.62 ล้านบาท และศาลยกฟ้องโจทก์ จานวน 1 คดี
5.18 คดีฟื้นฟูกิจการ/ล้มละลาย
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ )
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสมศรี จีระวิพลู วรรณ (เจ้าหนีห้ นุ้ กู)้ ได้ยื่นคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์
เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ ) ต่อศาลล้มละลายกลาง และบริษัทฯ เห็นว่า มีช่องทางในการฟื ้ นฟูกิจการ จึง
ได้สนับสนุนให้ฟื้นฟูกิจการตามกระบวนการฟื ้ นฟูกิจการตามกฎหมาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูดงั กล่าว ศาลล้มละลาย
กลางมีคาสั่งรับอุทธรณ์ของบริษัทแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรอคาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษแผนกคดีลม้ ละลายต่อไป
และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้เยื่นอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรอศาลอุทธรณ์มีคาสั่ง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 กับพวกรวม 3 คน ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลล้มละลาย
กลาง ความล้มละลาย ทุนทรัพย์รวม 484,552,921.39 บาท ในระหว่างพิจารณาคดี เจ้าหนีต้ ามคาพิพากษารายหนึ่งได้ขอเข้า
เป็ นโจทก์รว่ มในคดีดงั กล่าว
โจทก์รว่ มดังกล่าวได้ยื่นคาขอไต่สวนฉุกเฉินฝ่ ายเดียวขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ช่ วั คราว
บริษัท
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนคาร้อง ซึ่งในวัน เดียวกับบริษัทฯ ได้ยื่นคาร้องต่อศาล
ล้มละลายกลาง ให้งดไต่สวนฉุกเฉิน เนื่องจาก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัทได้วางทรัพย์ชาระหนีด้ งั กล่าวไว้กบั ศาลแพ่งแล้ว
โดยศาลแพ่งสั่งรับวางทรัพย์ไว้โดยชอบด้วยกฎหมายและให้ออกหมายแจ้งเจ้าหนีม้ ารับเงินแล้ว ดังนัน้ โจทก์รว่ มจึ งสิน้ สิทธิบงั คับ
คดีเพราะหนีร้ ะงับไปแล้วตามคาสั่งศาลแพ่ง แต่ศาลล้มละลายกลางได้ยกคาร้องของบริษัท ฯ โดยอ้างว่าบริษัทฯ ไม่ได้วางทรัพย์
ชาระหนี ้ ณ สานักงานวางทรัพย์ และไต่สวนคาร้องของโจทก์รว่ มและมีคาสั่งพิทกั ทรัพย์ช่วั คราว
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โจทก์รว่ มได้ยื่นคาขอเพิกถอนคาสั่งและกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งในคดีเดิม ซึง่
เป็ นการขอเพิกถอนคาสั่งของศาลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 (กรณีวางทรัพย์ชาระหนี)้ ศาลแพ่งมีคาสั่งว่า การขอวางเงินชาระหนี ้
ตามคาพิพากษาเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและมิได้เป็ นไปโดยผิดหลง กรณีไม่เป็ นเหตุให้ ตอ้ งเพิกถอนคาสั่งและกระบวน
พิจารณาดังกล่าว ยกคาร้องของโจทก์รว่ มดังกล่าว
ในวันเดียวกัน บริษัทฯ ได้ยื่นคาร้องต่อศาลละลายกลางขอให้มีคาสั่งตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายฯ
เพื่อยกเลิกคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ช่วั คราว ซึง่ ศาลล้มละลายกลางกาหนดนัดไต่สวนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี ้ มีเจ้าหนี ้
4 ราย ได้ยื่นคาร้องขอเข้าเป็ นโจทก์รว่ ม ศาลกาหนดนัดไต่สวนคาร้องวันที่ 26 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ผูถ้ ือหุน้ กูร้ ายหนึง่ ซึง่ เป็ นเจ้าหนีต้ ามคาพิพากษา จานวนเงิน 2,299,720.53 บาท ได้
ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง
ต่อมา วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลายฯ แต่ก็ได้
มีคาสั่งให้เพิกถอนคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด เนื่องจากก่อนพิจารณาคดีนี ้ ศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษได้อ่านคาพิพากษาในคดี
ฟื ้ นฟูกิจการว่า ให้รบั คาร้องคดีฟื้นฟูกิจการที่เจ้าหนีร้ ายหนึ่งได้ยื่นขอฟื ้ นฟูกิจการไว้พิจารณาตามกฎหมายต่อไป ทาให้บริษัท ฯ
ได้รบั ความคุม้ ครองจากสภาวะพักการชาระหนี ้
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท ฯ ที่รอ้ งโดย
เจ้าหนี ้ และต่อมาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผูถ้ ือหุน้ กู้ เจ้าหนีต้ ามคาพิพากษารายดังกล่าว ได้ยื่นคาร้องขอถอนฟ้องด้วยเหตุ
ได้รบั ชาระหนีจ้ นเป็ นที่พอใจ แต่มีบคุ คลภายนอกรายหนึง่ อ้างว่า เป็ นเจ้าหนีต้ ามคาพิพากษาได้ยื่นคาร้องขอเป็ นโจทก์รว่ มในคดี
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นีอ้ ีก ซึง่ ศาลนัดพร้อมในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายกลางได้พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจาหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ และยกคาร้องขอเข้าเป็ นโจทก์รว่ มของบุคคลภายนอกรายดังกล่าว
บริษัทย่อย
(1) บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDVH)
เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2563 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอฟื ้ นฟู
กิจการของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด ตามคดีหมายเลขดาที่ ฟฟ. 12/2563 ต่อมาวันที่ 10 มิถนุ าย 2563 ศาลได้มีคาสั่งยก
คาร้องขอ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีดงั กล่าว และศาล
อุทธรณ์ชานาญพิเศษ มีคาพิพากษา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ยืนตามคาสั่งของศาลล้มละลายกลาง คดีถึงที่สดุ ตามกฎหมาย
แล้ว
(2) บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บุคคลภายนอกซึ่งเป็ นเจ้าหนีข้ องบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ตามคดีหมายเลขดาที่ ฟฟ.
3/2563 และในวันเดียวกันศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บุคคลภายนอกดังกล่าว ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีดงั กล่าว และศาล
อุทธรณ์ชานาญพิเศษ มีคาพิพากษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ยืนตามคาสั่งของศาลล้มละลายกลาง
5.19 คดีแพ่ง
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
(1) คดีเกี่ยวกับตั๋วเงิน
ในระหว่า งปี 2560 ถึง 2563 บริษัท ถูกเจ้าหนีภ้ ายนอกฟ้อ งเป็ นจาเลยหรือ จาเลยร่วมในความผิ ด
เกี่ยวกับตั๋วเงินรวม 67 คดี รวมทุนทรัพย์ ประมาณ 4,334 ล้านบาท ซึ่งศาลสั่งจาหน่ายคดีช่ วั คราว หรืองดการบังคับคดี เพื่อรอ
ฟั งคาสั่งศาลในคดีฟื้นฟูกิจการ ซึ่งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของ
บริษัท และในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งรับอุทธรณ์แล้ว ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างรอศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษมีคาสั่งตามกฏหมายต่อไป
(2) คดีเกี่ยวกับหุน้ กู้
ในระหว่างปี 2561 และ 2562 บริษัทฯ ถูกเจ้าหนีภ้ ายนอกฟ้องเป็ นจาเลยในความผิดฐานผิดสัญญาหุน้
กู้ รวม 23 คดีให้บริษัทใช้เงินตามฟ้อง รวมทุนทรัพย์ ประมาณ 2,273 ล้านบาท ซึง่ คดีอยูใ่ นขัน้ ตอนบังคับคดี แต่ศาลสั่งจาหน่าย
คดีช่วั คราว หรืองดการบังคับคดีไว้ เพื่อรอฟั งคาสั่งศาลในคดีฟื้นฟูกิจการ ซึง่ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางได้
มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท ฯ และในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ศาลล้มละลาย
กลางมีคาสั่งรับอุทธรณ์แล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรอศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษมีคาสั่งตามกฏหมายต่อไป
บริษัทย่อย
(1) บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL)
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ยื่น
ฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษัท ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL) จาเลยที่ 1 และผูค้ า้ ประกันประกอบด้วย บริษัท ทรู เอ็น
เนอร์จี จากัด (TEP) จาเลยที่ 2 นายจารัส เตชะนิธิ จาเลยที่ 3 บริษัท ทรู เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จากัด (TEPS) จาเลยที่ 4 และ
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (IFEC-T) จาเลยร่วม ให้ชาระเงินตามสัญญากูเ้ งินและสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียน
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จานวนเงินรวม 128,260,008.80 บาท พร้อมดอกเบีย้ ถึงวันฟ้องจานวนเงิน 13,092,175.68 บาท รวมเป็ นเงิน 141,352,184.48
บาท ซึ่งต่อมาในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งได้พิพากษาให้ TEPL TEP และนายจารัส เตชะนิธิ ร่วมกันชาระเงิ น
141,352,184.48 บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 78,618,828.05 บาท และของต้นเงิน 28,553,256.65 บาท
และของต้นเงิน 5,199,330.41 บาท และของต้นเงิน 15,888,593.69 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไป และให้ TEPS ร่วมรับผิด
ไม่เกิน 53,000,000 บาท หากจาเลยทัง้ 4 (TEPL, TEP, นายจารัส เตชะนิธิ และ TEPS)ไม่ชาระ ให้ยดึ ทรัพย์จานองคือที่ดินโฉนด
เลขที่ 5159 และ 5186 ตาบลหนองบัว อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และเครื่องจักรออกขาย
ทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระหนี ้ หากไม่พอ ให้ยดึ ทรัพย์อื่นของ TEPS จาเลยที่ 4 ออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระจนครบ คดี
ถึงที่สดุ แล้วตามกฎหมาย
(2) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริษัท ทรู เอ็นเนอร์จี จากัด (TEP) และ นายจารัส เตชะนิธิ ร่วมกันเป็ น
โจทก์ ฟ้อง IFEC-T เป็ นจาเลยที่ 1 และอดีตกรรมการอีก 2 ท่านเป็ นจาเลยที่ 2 และ 3 ในข้อหาผิดสัญญาสิทธิไล่เบีย้ คา้ ประกัน
ทุนทรัพย์ 165,139,057.80 บาท ต่อศาลแพ่ง ศาลนัดสืบพยานจาเลยในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ในวันดังกล่าวโจทก์ได้ยื่นคาร้อง
ขอถอนฟ้อง ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง คืนค่าขึน้ ศาลให้โจทก์เป็ นกรณีพิเศษ และให้ยกเลิกนัดสืบพยานที่เหลือ
(3) บริษัท คลีน ซิตี ้ จากัด (CC)
ก. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กิจการร่วมค้าซีซี แอนด์ เอส เอ็ม ไอ เป็ นโจทก์ฟ้อง บริษัท คลีนซิตี ้
จากัด เป็ นจ าเลย ข้อหาผิด สัญ ญาจ้างท าของ ทุน ทรัพ ย์ 10,865,124.93 บาท ต่อมาโจทก์และจาเลยได้ต กลงท าสัญ ญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจาเลยตกลงชาระเงินตามฟ้อง แบ่งเป็ น 18 งวด เริม่ งวดแรก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 หากผิดนัด
ให้คิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นค้างชาระ
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โจทก์รอ้ งขอให้บงั คับคดีตามคาพิพากษา ซึ่งศาลได้มีคาสั่งให้
จาเลยปฏิบตั ิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จาเลยได้ชาระหนีบ้ างส่วนแก่โจทก์ ศาลจึงให้พนักงานบังคับคดีจดั การยึด
ทรัพย์สนิ ของลูกหนีต้ ามคาพิพากษา
ข เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 บริษัท กรีน ฟิ วเจอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด เป็ นโจทก์ฟ้อง บริษัท คลีนซิตี ้
จากัด เป็ นจาเลย ข้อหาผิดสัญญาจ้างทาของจานวนทัง้ สิน้ 6,989,586.00 บาท แต่ตอ่ มาทัง้ โจทก์และจาเลยสามารถตกลงกันได้
จึงทาสัญญาประนีประนอมยอมความไว้ตอ่ ศาล ตกลงให้บริษัทต้องผ่อนชาระจานวน 18 งวด จากยอด 7,088,750 บาท โดยไม่
มีดอกเบีย้ จนกว่าจะแล้วเสร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โจทก์ก็รอ้ งขอให้บงั คับคดีตามคาพิพากษา ซึ่งศาลได้มีคาสั่งให้
จาเลยปฏิบตั ิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จาเลยได้ชาระหนีบ้ างส่วนแก่โจทก์ ศาลจึงให้พนักงานบังคับคดีจดั การยึด
อายัดทรัพย์สนิ ของลูกหนีต้ ามคาพิพากษา
(4) บริษัท รุง้ เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแก้ว) จากัด (RA)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัท ส.สุขหรรษา 206 จากัด เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท รุ ง้ เอกรยา เอ็นจิ
เนียริง่ (สระแก้ว) จากัด เป็ นจาเลย ต่อศาลแพ่ง ฐานผิดสัญญาจ้างทาของเรียกค่าเสียหายเป็ นจานวนเงิน 7,830,750.00 บาท
งานที่จา้ งเป็ นการให้จดั ทาโครงการรวมทัง้ การดาเนินการขอใบอนุญาตเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เ ชือ้ เพลิงจากขยะ เป็ นโครงการ
ระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 5 งานเสร็จสิน้ แล้วแต่จาเลยยังค้างชาระค่างานอยู่ 8 งวด ต่อมาพบว่า อดีตกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็ นผูร้ บั
มอบอานาจจากกรรมการของบริษัท ฯ ในขณะนัน้ ได้ไปทาสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ตามสัญญาลงวันที่ 4
มีนาคม 2562 (คดีแดงเลขที่ พ.1015/2562)
เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2563 มีการยื่นคาขอนายึดทรัพย์สินของจาเลย โดยนัดเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ทรัพย์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 แต่ไม่ปรากฎการนายึดทรัพย์แต่อย่างใด
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5.20 คดีเพิกถอนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งในปั จจุบนั จานวน 3 คน และกรรมการที่แต่งตัง้ ใหม่ทดแทนกรรมการที่
ลาออกจานวน 1 คน รวมเป็ นกรรมการ 4 คน ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2561 ซึง่ ได้รบั การจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และคณะกรรมการบริษัท
อีกจานวน 4 คน เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (คราวที่เลื่อน
มา) ซึง่ ผลจากการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทย่อย
ผ่านการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทย่อย ผลจากการดาเนินการดังกล่าวในระหว่างปี 2562 ถึง ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยถูก
อดีตกรรมการและในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยื่นฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จานวนรวม 50 คดี
ซึง่ ปั จจุบนั คดีตา่ งๆ ส่วนใหญ่ได้จาหน่ายคดีเป็ นการชั่วคราว เพื่อรอฟั งผลการพิจารณาการเพิกถอนรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ซึง่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ศาลแพ่งได้มีคาสั่งยกคาร้องของอดีตกรรมการที่
เป็ นผูร้ อ้ งขอเพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น คดีอยูร่ ะหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมาย

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีคดีความปรากฏตามงบการเงินประจาปี 2563 โดยคดีทมี่ ีนัยสาคัญมีรายละเอียด
ดังนี้
1. บริษัทได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกในกรณีการซือ้ ที่ดินพร้อมอาคารสานักงาน 7 ชัน้ เป็ นทุนทรัพย์จานวน
56.52 ล้านบาท ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการสืบพยานโจทก์ซงึ่ ศาลอาญาจะได้พิจารณาพิพากษาคดีดงั กล่าว โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงินของบริษัทเพราะเป็ นการเรียกร้องให้กรรมการของบริษัทชดใช้คา่ เสียหายให้แก่บริษัทมิใช่บริษัทถูกเรียกร้องแต่
อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดีนีย้ งั ต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินคดี สาหรับคดีนีค้ ดีอยู่
ระหว่างการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์และจาเลย ในวัน ที่ 12-14, 19-21 ธันวาคม 2560 และ ณ
วันที่ออกงบการเงินนี ้ ศาลอาญาได้มีคาพิพากษายกฟ้อง และคดีถึงที่สดุ ตามกฎหมาย
2. บริษัทได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกในกรณีการขายที่ดินบ้านโพธิ์ให้แก่บริษัท ไลท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด กับ
พวก เป็ นทุนทรัพย์จานวน 16.22 ล้านบาท ขณะนีอ้ ยู่ในระหว่างการสืบพยานโจทก์ซึ่งศาลจะได้พิจารณาพิพากษาคดี ดงั กล่าว
โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทเพราะเป็ นการเรียกร้องให้กรรมการของบริษัทชดใช้คา่ เสียหายให้แก่บริษัทมิใช่
บริษัทถูกเรียกร้องแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดีนีย้ งั ต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินคดี
สาหรับคดีนคี ้ ดีอยูร่ ะหว่างการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์และจาเลย ในวันที่ 23-25 ,29-31 สิงหาคม
2560 ขณะนี ้ ศาลจาหน่ายคดีเป็ นการชั่วคราว เพื่อรอผลในคดีอาญา
3. บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องอดีตกรรมการบริษัท กับพวกรวม 5 คนในความผิดฐานฉ้อฉลละเมิดและขอให้เพิก
ถอนจานอง รวมทัง้ เรียกคืนเงินที่จ่ายคืนจานวน 355 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ซึ่งคดีจะเกี่ยวกับการเรียกเงินคืนและปลดภาระ
จานองที่ดินของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDV) และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด(APK) พร้อมเรียกทรัพย์คืนเป็ น
เงินจานวน 355 ล้านบาท คืนจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด (GB1) และอดีตกรรมการ กับพวกในคดีดงั กล่าว
ด้วย คดีดงั กล่าวได้โอนไปยังศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาคดี
หลังจาก DDV และ APK ได้เข้าเป็ นโจทก์รว่ ม GB1 จึงได้แก้คาให้การและฟ้องแย้งเอากับ APK ในฐานะผูค้ า้ ประกันหนี ้
ของ DDV ให้รว่ มรับผิดชาระหนีใ้ ห้แก่ GB1 ตามมูลหนีเ้ ดิมตามคาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฯและขอฟ้องแย้ง วันที่ 8 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน 2562 ศาลได้พิพากษายกฟ้องข้อกล่าวของโจทก์ ส่วนฟ้องแย้งของ GB1 ให้ APK ในฐานะผูค้ า้
ประกันในมูลหนีเ้ ดิม ชาระเงินแก่ GB1 จานวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น
จานวน 1,259,744,946.54 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้ง (วันที่ 8 ธันวาคม 2560) เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จ และให้อดีต
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กรรมการของ IFEC โจทก์ผฟู้ ้องรับผิดในหนีข้ อง DDV เป็ นเงินจานวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสัญญาคา้ ประกันฉบับลง
วันที่ 1 มีนาคม 2559 และหาก APKไม่ชาระหนี ้ หรือชาระไม่ครบให้แก่ GB1 ให้ยดึ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จดจานองไว้ กับให้
ยึดสิง่ ปลูกสร้างที่จานองเพิ่มออกขายทอดตลาด และหากได้เงินไม่พอชาระหนีใ้ ห้ยึดทรัพย์สินอื่นของ APK ออกขายทอดตลาด
นาเงินมาชาระหนีแ้ ก่ GB1 จนครบ
ผูบ้ ริหารมีความเชื่อมั่นว่า ภาระที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทจะไม่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใน APK คาพิพากษา
ดังกล่าวผูกพันเฉพาะตัว APK เท่านัน้ ไม่ได้มีผลผูกพันมาถึงบริษัทและบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ ด้วย ดังนัน้ เจ้าหนีต้ ามคาพิพากษา
ดังกล่าวจะสามารถบังคับคดีได้เฉพาะกับสินทรัพย์ที่เป็ นของ APK เท่านัน้ และหากยังได้ไม่ครบตามจานวนดังกล่าวก็ไม่สามารถ
บังคับคดีกบั บริษัทและบริษัทย่อยแห่งอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก
4. บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง นิติบคุ คลแห่งหนึง่ เป็ นจาเลย โดยโจทก์ฟ้องว่าจาเลย
แจ้งให้เจ้าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็ นชื่อของจาเลย แต่ที่จริงโจทก์เป็ นผูใ้ ช้ไฟฟ้าใน
โรงแรมและเป็ นผูช้ าระค่าประกันการใช้ไฟฟ้าทัง้ หมดมาตัง้ แต่เดิม โจทก์เพียงใช้ชื่อจาเลยเป็ นผูท้ าสัญญาใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ
เท่านัน้ การที่จาเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างกะทันหัน ทาให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ อันเป็ นการละเมิดต่อโจทก์
ทาให้โจทก์ได้รบั ความเสียหาย ขอให้จาเลยระงับการขอยกเลิกมิเตอร์และเปลี่ยนชื่อมิเตอร์เป็ นชื่อโจทก์ คดีนีเ้ ป็ นการฟ้องให้ทา
นิติกรรม เป็ นคดีไม่มีทนุ ทรัพย์ ศาลให้โจทก์วางเงินประกันความเสียหายจานวน 50,000 บาท แต่ต่อมาปรากฏว่า เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2560 โจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล คดีจึงเป็ นอันระงับ
5. บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”) เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง นิติบคุ คลแห่งหนึง่ เป็ นจาเลย โดยโจทก์ฟ้องว่าจาเลย
แจ้งให้เจ้าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็ นชื่อของจาเลย แต่ที่จริงโจทก์เป็ นผูใ้ ช้ไฟฟ้าใน
โรงแรมและเป็ นผูช้ าระค่าประกันการใช้ไฟฟ้าทัง้ หมดมาตัง้ แต่เดิม โจทก์เพียงใช้ชื่อจาเลยเป็ นผูท้ าสัญญาใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ
เท่านัน้ การที่จาเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างกะทันหัน ทาให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ อันเป็ นการละเมิดต่อโจทก์
ทาให้โจทก์ได้รบั ความเสียหาย ขอให้จาเลยระงับการขอยกเลิกมิเตอร์และเปลี่ยนชื่อมิเตอร์เป็ นชื่อโจทก์ คดีนีเ้ ป็ นการฟ้องให้ทา
นิติกรรม เป็ นคดีไม่มีทนุ ทรัพย์ ศาลให้โจทก์วางเงินประกันจานวน 50,000 บาท แต่ตอ่ มาปรากฏว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
โจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลคดีจึงเป็ นอันระงับ
6. บริษัทถูกฟ้องร้องโดยกลุม่ กองทุนเปิ ดโซล่าริสตราสารหนีพ้ รีวิเลจฯ และกองทุนเปิ ดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์รีเทิรน์ ฯ
ในข้อหาผิดนัดชาระหนีต้ ามตั๋วแลกเงิน ซึ่งบริษัทได้ยื่นคาให้การต่อสูค้ ดีโดยมีทงั้ ประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ
สลักหลักตั๋วแลกเงินอันเป็ นประเด็นเกี่ยวกับผูท้ รงตั๋วแลกเงินซึง่ เป็ นประเด็นข้อกฎหมายอันเป็ นข้อต่อสูท้ ี่ทาให้บริษัทสามารถชนะคดี
ได้แต่ในการดาเนินคดีดงั กล่าวจาเป็ นจะต้องใช้ระยะเวลา ซึง่ ในประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าวสามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได้ เงินตามตั๋ว
แลกเงินที่โจทก์เรียกร้องจึงต้องรอจนกว่าศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาหรือคดีถึงที่สดุ ขณะนีบ้ ริษัทจึงยังไม่ตอ้ งชาระเงินดังกล่าวใน
ขณะนี ้ สาหรับคดีในกลุม่ นีค้ ดีอยู่ระหว่างการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์ และจาเลย แต่ละคดีอยู่ในช่วง
ระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ณ วันที่ออกงบการเงินนี ้ ศาลแพ่งมีคาพิพากษา และคดีถึงที่สดุ ตามกฎหมายแล้ว
7. บริษัทถูกฟ้องร้องโดยนิติบคุ คลและบุคคลภายนอกรวมกัน 2 ราย ในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายในกรณีการแถลง
ข่าวของกรรมการบริษัทซึง่ เป็ นการแถลงข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบและฟ้องร้องกรรมการที่กระทาการฉ้อฉล กินหัวคิวและชาระ
หนีป้ ลอมหรือชาระหนีท้ ี่ไม่มีอยู่จริงอันเป็ นการแถลงข่าวเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามครรลองครองธรรมเพื่อป้องกันส่วนได้เสีย
ของตนโดยสุจริตซึง่ บริษัทได้ให้การต่อสูค้ ดีไม่ตอ้ งรับผิดตามฟ้องของโจทก์ซงึ่ คดีอยูใ่ นระหว่า งการพิจารณาของศาล จึงไม่มีเหตุ
ที่บริษัทจะต้องชาระเงินตามฟ้องในขณะนีแ้ ต่นา่ จะต้องรอจนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สดุ ในศาลฎีกาซึง่ น่าจะใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี นบั ตัง้ แต่บดั นีแ้ ละไม่แน่ว่าบริษัทจะต้องรับผิดหรือไม่จึงไม่มีความเสี่ยงใด ๆ ในคดีในกลุ่มนี ้ สาหรับคดีในกลุ่มนีค้ ดีอยู่
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ระหว่างการนัดสืบพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์และจาเลย แต่ละคดีอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนธันวาคม 2560 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาแล้ว บริษัทไม่ตอ้ งชาระเงินให้กบั นิติบคุ คลและบุคคลภายนอกทัง้ สองราย คดีถึง
ที่สดุ ตามกฎหมายแล้ว
8. บริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีแรงงานที่ลกู จ้างได้ยื่นฟ้องเรียกค่าชดเชยและการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
จานวน 7 สานวน จานวน 25 คน ต่อศาลแรงงานกลาง เป็ นคดีแรงงานซึง่ บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นคาให้การต่อสูค้ ดีและมีเหตุ
เลิกจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจานวน 25 คนรวมเป็ นเงินที่ลกู จ้างเรียกร้องจานวน 8,143,393.85 บาท พร้อม
ดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้อง และเรียกร้องจานวน 10,038,542.65 บาทพร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับ
แต่วนั ฟ้อง ซึง่ คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคดีและบริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้ตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับพนักงานที่
ฟ้องคดีดงั กล่าวและในคดีของศาลแรงงานก็จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลและคดีสามารถอุทธรณ์ไปยัง
ศาลฎีกาได้จึงไม่เป็ นเหตุที่บริษัทต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่
เป็ นธรรมซึง่ ศาลจะไม่ให้นายจ้างจ่ายเต็มตามฟ้อง คดีสว่ นใหญ่ยงั อยูร่ ะหว่างการนัดพิจารณาเพื่อกาหนดประเด็นข้อพิพาทก่อน
การสืบพยานโจทก์และจาเลย ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 2560 และบางคดีศาลได้กาหนดวันนัดสืบพยานโจทก์
และจาเลยไปแล้ว โดยศาลจะนัดทาการสืบพยานโจทก์และจาเลย อยูใ่ นช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560
นอกจากนัน้ ในบรรดาลูกจ้างที่ฟ้องบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีขอ้ ต่อสูไ้ ม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยหรือ
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ดาเนินการฟ้อง
เรียกค่าเสียหายจากการกระทาของลูกจ้างจานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 คนซึง่ อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการ ซึง่ คดีเกี่ยวกับกลุม่ พนักงาน
เป็ นกรณีที่เกิดขึน้ ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทชุดปั จจุบนั เข้ามาเป็ นกรรมการบริษัท และ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ไม่ปรากฏมีขอ้
พิพาทในคดีแรงงานดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด
9. บริษัทถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหนึ่งในข้อหาผิดสัญญานายหน้า ทุนทรัพย์พิพาท 19,517,476.50 บาท ซึ่งบริษัทได้ยื่น
อุทธรณ์และคาร้องขอทุเลาการบังคับคดีและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้คาพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยให้ชาระเงินจานวน
15,885,664 บาท คดีนบี ้ ริษัทได้เตรียมฎีกาเพื่อยื่นต่อศาลในประเด็นที่ศาลอุทธรณ์ยงั ไม่ได้พิจารณาในประเด็นไม่ความสมบูรณ์
ของสัญญานายหน้าที่กาหนดไว้ โจทก์ในคดีดงั กล่าวจึงไม่ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาให้ครบถ้วนจึงไม่มีสทิ ธิได้รบั ค่านายหน้า ส่วนเงิน
ส่วนเกินก็เป็ นเงินตอบแทนจากการคิดราคาค่าที่ดินส่วนเกินซึ่งเป็ นเงินตอบแทนจากค่านายหน้าเมื่อสัญญานายหน้าไม่มีผล
บังคับผูกพัน เงินตอบแทนส่วนเกินย่อมไม่มีผลผูกพันเช่นกัน อีกทัง้ สัญญานายหน้าได้ลว่ งเลยระยะเวลาในการจัดการขายที่ดิน
แล้วโดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปจึงถือว่าสัญญานายหน้าสิน้ สุดแล้ว ทัง้ ค่านายหน้าและค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวโจทก์
ในคดีดงั กล่าวจึงไม่มีสิทธิ นอกจากนัน้ ราคาที่นายหน้าอ้างว่าได้นาที่ดินไปขายได้จานวนสูงกว่าที่กาหนด โดยศาลอุทธรณ์ได้
พิพากษาแก้คาพิพากษาไว้บางส่วน บริษัทจึงยังไม่ตอ้ งชาระเงินตามคาพิพากษาของที่ศาลชัน้ ต้นและศาลอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2562 ศาลแพ่งได้อ่านคาพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งพิพากษาแก้เป็ นว่าให้บงั คับคดีไปตามคาพิพากษาศาลชัน้ ต้น
โดยให้บริษัทชาระเงินจานวน 19,517,476.50 บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วนั ถัดจาก
วันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ
10. บริษัท ที เอ็ม ดีไซน์ จากัด ยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัท
ย่อย”) ชาระเงินค่าออกแบบสถาปั ตย์ในโครงการคอนโดมิเนียมและส่วนต่อเติมในวงเงินจานวน 12 ล้านบาทซึ่งคดีดงั กล่าว
บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นคาคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งต่อสานักงานอนุญาโตตุลาการแล้ว โดยได้ให้การปฏิเสธไม่
ต้องรับผิดตามข้อเรียกร้องเนื่องจากผูร้ บั จ้างไม่ได้ดาเนินการตามสัญญาจ้างและเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาหรือใบเสนอราคาในการ
ทางานโดยไม่มีการทาสัญญาว่าจ้างแต่ได้จ่ายไปในเรื่องการร้องขอของบริษัทซึ่งได้ดาเนินการก่อนที่ผบู้ ริหารปั จจุบนั เข้ามา
รับผิดชอบ อีกทัง้ คดีดงั กล่าวเกิดขึน้ ในปี พ.ศ.2555 จนถึงปี 2559 เกินกว่า 2 ปี แล้ว คดีจึงขาดอายุความ นอกจากนัน้ บริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้เรียกเงินคืนจากที่ได้ทดรองจ่ายไปจานวน 10 ล้านบาทพร้อมค่าเสียหายจากการปฏิบตั ิผิดสัญญาของ
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บริษัทดังกล่าวโดยได้ยื่นข้อเรียกร้องแย้งไปพร้อมคาคัดค้านต่อสานักงานอนุญาโตตุลาการไว้แล้ว คาดว่าคดีดงั กล่ าวบริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัด ไม่น่าจะต้องรับผิดตามข้อเรียกร้องของบริษัท ที เอ็ม ดีไซน์ จากัดแต่อย่างใด ส่วนค่าเสียหายที่บริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัดจะได้รบั หรือไม่เพียงใดก็แล้วแต่คณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณากาหนดต่อไป สาหรับคดี บริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัดได้ทาการยื่นคาค้านและข้อเรียกร้องแย้งไปแล้ว โดยอยูร่ ะหว่างการแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการ หลังจากนัน้
จึงจะทาการนัดหมายเพื่อพิจารณาคดีตอ่ ไป ต่อมาในปี 2562 บริษัท ที เอ็ม ดีไซน์ จากัด (ผูร้ อ้ ง) ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อย และศาลมี
คาพิพากษาให้บริษัทย่อยชาระเงินจานวน 3,745,000.00 บาท ให้แก่ผรู้ อ้ งพร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
ดังกล่าวนับแต่วนั ที่บริษัทผิดนัดคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จแก่ผรู้ อ้ ง
11. บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยนิติบคุ คลแห่งหนึ่ง โดยคดีนีโ้ จทก์ฟ้องว่าจาเลยได้จา้ ง
โจทก์ตกแต่งภายในห้องอาหารอิตาเลี่ยน โจทก์ได้ทางานที่จา้ งเสร็จสิน้ แล้ว จาเลยชาระค่าจ้างมาเพียงบางส่วน คงเหลือค้าง
ชาระจานวน 636,025 บาท ทวงถามแล้วไม่ชาระจึงฟ้องคดีต่อศาล ให้ชาระหนีพ้ ร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้น
เงิน 614,802 บาท นับถัดจากวันฟ้อง ( 17 พฤษภาคม 2560) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จ แนวทางคดีนี ้ จาเลยต่อสูว้ ่า ได้
ชาระหนีแ้ ก่โจทก์เสร็จสิน้ แล้ว ยอดหนีท้ ี่โจทก์นามาฟ้องเป็ นงานที่จาเลยมิได้ยินยอมรับการส่งมอบ เพราะไม่ถกู ต้องตามแบบ
โจทก์จึงไม่มีสทิ ธินายอดหนีด้ งั กล่าวมาฟ้องจาเลยอีก แนวโน้ม ถ้าโจทก์พิสจู น์ได้ว่าได้ทางานและส่งมอบแก่จาเลยจริง จาเลยก็
อาจรับผิดชอบไม่เกินร้อยละห้าสิบของยอดหนีต้ ามฟ้อง และค่าขึน้ ศาลกับค่าทนายความตามคาสั่งศาลไม่เกิน 15,000 บาท
12. บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยธนาคารแห่งหนึ่ง คดีดงั กล่าวเป็ นหนีต้ าม
สัญญากูย้ ืมเงินและจานอง มีการผิดนัด ต่อมาได้ตกลงทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ แต่ผิดนัด ธนาคารจึงยื่นฟ้องและบังคับ
จานอง จานวน 23,000,000 บาท แนวโน้มของคดีต่อสูเ้ รื่องดอกเบีย้ เพื่อขอลดดอกเบีย้ ระหว่างผิดนัด หากเจรจาได้ก็อาจทา
สัญญาประนีประนอมยอมความกันและผ่อนชาระเป็ นงวดๆไป ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลพิพากษาให้บริษัทย่อย
และผูค้ า้ ประกันร่วมกันชาระเงินจานวน 23,593,650.58 บาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 12 ต่อปี ของต้น 21,520,088.95 บาท
13. บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหนึ่งข้อหาผิดสัญญาซือ้ ขายกรรมสิทธิ์หอ้ งชุด
บ้านสิริสาทร (สวนพลู) ทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง 2,600,000 บาท นัน้ เกี่ยวกับคดีนีโ้ จทก์อา้ งว่าได้ทาสัญญาซือ้ กรรมสิทธิ์หอ้ งชุด
จากจาเลย ราคา 2,600,000 บาท ชาระเงินครบถ้วนแล้วแต่จาเลยไม่โอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้โจทก์ อันเป็ นการผิดสัญญา จึง
ฟ้องเรียกร้องให้จาเลยโอนห้องชุด บ้านสิรสิ าทร (สวนพลู) เลขที่ 33/15 ชัน้ ที่ 3 อาคารที่ 1 เนือ้ ที่ 53 ตารางเมตร จานวน 1 ห้อง
ให้แก่โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โจทก์ได้ยื่นคาร้องขอถอนคดี จาเลยไม่คดั ค้านและศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง
และจาหน่ายคดีออกจากสารบบ ต่อมาวันที่ 24 กันยายน 2562 ปรากฏว่า ทรัพย์สินที่ไปพิพาทในคดีดงั กล่าวมีการโอนให้แก่
โจทก์ในคดีนแี ้ ละในวันเดียวกัน โจทก์ได้มีการโอนต่อไปยังบุคคลอื่นอีกทอดหนึง่
14. บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยอดีตกรรมการบริษัทย่อยรายหนึ่ง เรื่อง ผิด
สัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องจานวน ที่มาของหนีด้ งั กล่าวเกิดจากการที่อดีตกรรมการรายดังกล่าว อ้างว่า ในช่วง
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2545-2548 ซึ่งขณะนัน้ เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยได้กูย้ ืมเงินจากบุคคลดังกล่าว
หลายครัง้ เพื่อนาไปใช้จ่ายในกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว แต่ละครัง้ ที่กยู้ ืมได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทใช้เงินเมื่อทวงถาม
มอบให้ไว้เพื่อเป็ นการชาระหนี ้ ซึง่ จานวนหนีเ้ มื่อคิดจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินจานวน 15,555,700.85 บาท และใน
วันดังกล่าวได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 2558/001 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สัญญาจะจ่ายเงินแก่อดีตกรรมการรายดังกล่าว
จานวน 15,555,700.85 บาท เมื่อทวงถาม และหากผิดนัดยินยอมให้คิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว
ต่อมาได้มีการทวงถามให้ชาระหนีต้ ามตั๋วสัญญาใช้เงิน แต่มีการผิดนัด โจทก์จึงฟ้องคดีนี ้ ต่อมาในปี 2562 ศาลพิพากษาให้
ชาระเงิ นแก่โจทก์จานวน 15,555,700.85 บาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของต้นเงิ นดังกล่าว นับแต่วันที่ 15
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ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จสิน้ (เดิมบริษัทย่อยอุทธรณ์ แต่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 บริษัทย่อยถอน
อุทธรณ์)
ผลของคาพิพากษาคดีดงั กล่าว ทาให้เจ้าหนีต้ ามคาพิพากษาได้ยึดทรัพย์สินของบริษัทย่อย ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้าง รวมทัง้ หมด 10 แปลง และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด รวม 4 ครัง้ ในวันที่ 9 มกราคม 2563,
วันที่ 30 มกราคม 2563, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดี กาหนดราคา
ประเมินทรัพย์สนิ ดังนี ้
ทรัพย์สนิ ส่วนที่หนึง่ 9 แปลง
ทรัพย์สนิ ส่วนที่สอง 1 แปลง
รวม 10 แปลง

ราคาประเมินรวม 23,441,200 บาท
ราคาประเมินรวม 3,173,900 บาท
ราคาประเมินรวม 26,615,100 บาท

ซึง่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ได้มีผซู้ ือ้ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยได้ทาหนังสือสัญญาซือ้ ขาย และจ่ายเงินมัดจาในวัน
เดียวกัน ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคาสั่งเพิกถอนการขาย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ใหม่แล้วและ
ปั จจุบนั บริษัทย่อยยังไม่พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
15. นิติบุคคลแห่งหนึ่งได้มีหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริษัทย่อย”)เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2560 โดย อ้า งว่า ให้ท าสัญ ญาปรับ ปรุ ง ตกแต่ ง บริษั ท ย่ อ ย และได้ด าเนิ น การไปบางส่ว นแล้ว คิ ด เป็ น มูลค่ า เงิ น ทั้ง สิ น
48,785,061.60 บาท และทางบริษัทย่อยได้ชาระเงินไปแล้วบางส่วน คงเหลือจานวน 12,311,250.25 บาท และขอให้ชาระส่วนที่
เหลือภายใน 20 มิถนุ ายน 2560 แต่ผบู้ ริหารชุดเดิมแสดงความเห็นว่า ภาระหนีส้ ินที่เหลือไม่พบว่าเป็ นหนี ้ จึงไม่ได้ทาการชาระ
ดังกล่าว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบโดยผูบ้ ริหารชุดใหม่
16. คดีแรงงาน
ในระหว่างปี 2562 ถึง 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีขอ้ พิพาทแรงงานกับลูกจ้างจานวน 45 คดี เรียกร้องค่าจ้างและเงิน
ชดเชยประมาณ 39.97 ล้านบาท ซึง่ พนักงานตรวจแรงงานได้มีคาสั่งให้บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเสียหายแก่ลกู จ้างแล้ว ซึ่ง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องขอเพิกถอนคาสั่งดังกล่าว ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ในส่วนกลุ่ม
บริษัทที่ได้ยื่นฟ้องเพิกถอนคาสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว กลุม่ บริษัทได้วางเงินค่าจ้างและเงินชดเชยตามคาสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงานครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
นอกจากนี ้ ยังมีคดีแรงงานอีก 10 คดีที่ลกู จ้างฟ้องบริษัทย่อย โดยคดีสนิ ้ สุดด้วยการตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอม
ความกันจานวน 9 คดี ทุนทรัพย์ประมาณ 5.98 ล้านบาท และศาลยกฟ้องโจทก์ จานวน 1 คดี ทุนทรัพย์ประมาณ 3.86 ล้านบาท
17. คดีฟื้นฟูกิจการ/ล้มละลาย
บริษัท
คดีฟื้นฟูกิจการ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสมศรี จีระวิพลู วรรณ (เจ้าหนีห้ นุ้ กู)้ ได้ยื่นคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์
อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บริษัท) ต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ได้ยื่นคาร้อง
คัดค้านการฟื ้ นฟูกิจการ และศาลได้มีคาสั่งยกคาร้อง เจ้าหนีร้ ายดังกล่าวได้อทุ ธรณ์คาพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ต่อมา
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษในคดีฟื้นฟูกิจการว่าให้รบั คาร้องคดี
ฟื ้ นฟูกิจการที่เจ้าหนีร้ ายหนึง่ ได้ยื่นขอฟื ้ นฟูกิจการไว้พิจารณาตามกฎหมายต่อไป ทาให้บริษัทได้รบั ความคุม้ ครองจากสภาวะพัก
การชาระหนี ้ และบริษัทเห็นว่า มีช่องทางในการฟื ้ นฟูกิจการ จึงได้สนับสนุนให้ฟื้นฟูกิจการตามกระบวนการฟื ้ นฟูกิจการตาม
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กฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูดงั กล่าว ศาลล้มละลายกลางมี
คาสั่งรับอุทธรณ์ของบริษัทแล้ว ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างรอคาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษแผนกคดีลม้ ละลายต่อไปและเมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรอศาลอุทธรณ์มีคาสั่ง
คดีลม้ ละลาย
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 กับพวกรวม 3 คน ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาล
ล้มละลายกลาง ความล้มละลาย ทุนทรัพย์รวม 484,552,921.39 บาท ในระหว่างพิจารณาคดี เจ้าหนีต้ ามคาพิพากษารายหนึ่ง
ได้ขอเข้าเป็ นโจทก์รว่ มในคดีดงั กล่าวโจทก์ร่วมดังกล่าวได้ยื่นคาขอไต่สวนฉุกเฉินฝ่ ายเดียวขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่ง
พิทกั ษ์ทรัพย์ช่ วั คราวบริษัท
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนคาร้อง ซึ่งในวันเดียวกับบริษัทได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลาย
กลาง ให้งดไต่สวนฉุกเฉิน เนื่องจาก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัทได้วางทรัพย์ชาระหนีด้ งั กล่าวไว้กบั ศาลแพ่งแล้ว โดยศาล
แพ่งสั่งรับวางทรัพย์ไว้โดยชอบด้วยกฎหมายและให้ออกหมายแจ้งเจ้าหนีม้ ารับเงินแล้ว ดังนัน้ โจทก์ร่วมจึงสิน้ สิทธิ บงั คับคดี
เพราะหนีร้ ะงับไปแล้วตามคาสั่งศาลแพ่ง แต่ศาลล้มละลายกลางได้ยกคาร้องของบริษัท โดยอ้างว่าบริษัทไม่ได้วางทรัพย์ชาระ
หนี ้ ณ สานักงานวางทรัพย์ และไต่สวนคาร้องของโจทก์รว่ มและมีคาสั่งพิทกั ทรัพย์ช่วั คราว
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โจทก์รว่ มได้ยื่นคาขอเพิกถอนคาสั่งและกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งในคดีเดิม ซึ่งเป็ นการ
ขอเพิกถอนคาสั่งของศาลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 (กรณีวางทรัพย์ชาระหนี)้ ศาลแพ่งมีคาสั่งว่า การขอวางเงินชาระหนีต้ ามคา
พิพากษาเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและมิได้เป็ นไปโดยผิดหลง กรณีไม่เป็ นเหตุให้ตอ้ งเพิกถอนคาสั่งและกระบวนพิจารณา
ดังกล่าว ยกคาร้องของโจทก์รว่ มดังกล่าว
ในวันเดียวกัน บริษัทได้ยื่นคาร้องต่อศาลละลายกลางขอให้มีคาสั่งตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายฯ เพื่อยกเลิก
คาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ช่วั คราว ซึง่ ศาลล้มละลายกลางกาหนดนัดไต่สวนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี ้ มีเจ้าหนี ้ 4 ราย ได้
ยื่นคาร้องขอเข้าเป็ นโจทก์รว่ ม ศาลกาหนดนัดไต่สวนคาร้องวันที่ 26 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ผูถ้ ือหุน้ กูร้ ายหนึ่ง ซึ่งเป็ นเจ้าหนีต้ ามคาพิพากษา จานวนเงิน 2,299,720.53 บาท ได้ยื่นฟ้อง
บริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัทที่รอ้ งโดยเจ้าหนี ้ และต่อมา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผูถ้ ือหุน้ กู้ เจ้าหนีต้ ามคาพิพากษารายดังกล่าว ได้ยื่นคาร้องขอถอนฟ้องด้วยเหตุได้รบั ชาระหนีจ้ นเป็ น
ที่พอใจ แต่มีบคุ คลภายนอกรายหนึง่ อ้างว่า เป็ นเจ้าหนีต้ ามคาพิพากษาได้ยื่นคาร้องขอเป็ นโจทก์รว่ มในคดีนอี ้ ีก ซึง่ ศาลนัดพร้อม
ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายกลางได้พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ
และยกคาร้องขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วมของบุคคลภายนอกรายดังกล่าว ต่อมาบุคคลภายนอกดังกล่าวได้อุทธรณ์คาสั่งของศาล
ล้มละลายกลาง และในภายหลังได้ถอนอุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ศาลล้มละลายกลางได้อ่า นคาสั่งของศาล
อุทธรณ์ที่อนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ได้
บริษัทย่อย
1.1 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDV)
เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2563 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท
โรงแรมดาราเทวี จากัด ตามคดีหมายเลขดาที่ ฟฟ. 12/2563ต่อมาวันที่ 10 มิถนุ าย 2563 ศาลได้มีคาสั่งยกคาร้องขอเมื่อวันที่
15 มิถนุ ายน 2563 บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีดงั กล่าว และศาลอุทธรณ์ชานาญพิเศษ มีคาพิพากษา ใน
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ยืนตามคาสั่งของศาลล้มละลายกลาง คดีถึงที่สดุ ตามกฎหมายแล้ว
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1.2 บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บุคคลภายนอกซึ่งเป็ นเจ้าหนีข้ องบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ได้ยื่นคาร้องต่อ
ศาลล้มละลายกลาง ขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ตามคดีหมายเลขดาที่ ฟฟ. 3/2563 และในวัน
เดียวกันศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการ ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บุคคลภายนอกดังกล่าว ได้ยื่น
อุทธรณ์ในคดีดงั กล่าว และศาลอุทธรณ์ชานาญพิเศษ มีคาพิพากษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ยืนตามคาสั่งของศาลล้มละลาย
กลาง คาพิพากษาดังกล่าวถึงที่สดุ แล้ว
18. คดีแพ่ง
บริษัท
1 คดีเกี่ยวกับตั๋วเงิน
ในระหว่างปี 2560 ถึง 2563 บริษัทถูกเจ้าหนีภ้ ายนอกฟ้องเป็ นจาเลยหรือจาเลยร่วมในความผิดเกี่ยวกับตั๋วเงินรวม 67
คดี รวมทุนทรัพย์ ประมาณ 4,334 ล้านบาท ซึง่ ศาลสั่งจาหน่ายคดีช่ วั คราว หรืองดการบังคับคดี เพื่อรอฟั งคาสั่งศาลใน
คดีฟื้นฟูกิจการ ซึ่งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท และ
ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งรับอุทธรณ์แล้ว ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างรอศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษมีคาสั่งตามกฏหมายต่อไป
2 คดีเกี่ยวกับหุน้ กู้
ในระหว่างปี 2561 และ 2562 บริษัทถูกเจ้าหนีภ้ ายนอกฟ้องเป็ นจาเลยในความผิดฐานผิดสัญญาหุน้ กู้ รวม 23 คดีให้
บริษัทใช้เงิ นตามฟ้อง รวมทุนทรัพย์ ประมาณ 2,273 ล้านบาท ซึ่งคดีอยู่ในขัน้ ตอนบังคับคดี แต่ศาลสั่งจาหน่ายคดี
ชั่วคราว หรืองดการบังคับคดีไว้ เพื่อรอฟั งคาสั่งศาลในคดีฟื้นฟูกิจการ ซึ่งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลาย
กลางได้มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื ้ นฟูกิจการของบริษัท และในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว ศาล
ล้มละลายกลางมีคาสั่งรับอุทธรณ์แล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรอศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษมีคาสั่งตามกฏหมายต่อไป
บริษัทย่อย
บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL)
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้
บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL) จาเลยที่ 1 และผูค้ า้ ประกันประกอบด้วย บริษัท ทรู เอ็นเนอร์จี จากัด (TEP)
จาเลยที่ 2 นายจารัส เตชะนิธิ จาเลยที่ 3 บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จากัด (TEPS) จาเลยที่ 4 และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์
เอ็ น เนอร์ยี่ จ ากัด (IFEC-T) จ าเลยร่ว ม ให้ช าระเงิ น ตามสัญ ญากู้เ งิ น และสัญ ญาเบิ ก เงิ น ทุน หมุน เวี ย น จ านวนเงิ น รวม
128,260,008.80 บาท พร้อมดอกเบีย้ ถึงวันฟ้องจานวนเงิน 13,092,175.68 บาท รวมเป็ นเงิน 141,352,184.48 บาท ซึ่งต่อมา
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งได้พิพากษาให้ TEPL TEP และนายจารัส เตชะนิธิ ร่วมกันชาระเงิน 141,352,184.48 บาท
พร้อ มดอกเบี ย้ ร้อ ยละ 12 ต่ อ ปี ของต้น เงิ น 78,618,828.05 บาท และของต้น เงิ น 28,553,256.65 บาท และของต้น เงิ น
5,199,330.41 บาท และของต้น เงิ น 15,888,593.69 บาท นับ ถัดจากวัน ฟ้องเป็ น ต้น ไป และให้ TEPS ร่วมรับ ผิ ดไม่เ กิ น
53,000,000 บาท หากจาเลยทัง้ 4 (TEPL, TEP, นายจารัส เตชะนิธิ และ TEPS)ไม่ชาระ ให้ยึดทรัพย์จานองคือที่ดินโฉนดเลขที่
5159 และ 5186 ตาบลหนองบัว อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนที่ดิน และเครือ่ งจักรออกขายทอดตลาด
เพื่อนาเงินมาชาระหนี ้ หากไม่พอ ให้ยดึ ทรัพย์อื่นของ TEPS จาเลยที่ 4 ออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระจนครบ คดีถึงที่สดุ แล้ว
ตามกฎหมาย
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จากัด (TEP) และ นายจารัส เตชะนิธิ ร่วมกันเป็ นโจทก์ ฟ้อง IFEC-T
เป็ นจ าเลยที่ 1 และอดี ต กรรมการอี ก 2 ท่านเป็ น จ าเลยที่ 2 และ 3 ในข้อหาผิ ด สัญ ญาสิท ธิ ไล่เบี ย้ คา้ ประกัน ทุน ทรัพ ย์
165,139,057.80 บาท ต่อศาลแพ่ง ศาลนัดสืบพยานจาเลยในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ในวันดังกล่าวโจทก์ได้ยื่นคาร้องขอถอนฟ้อง
ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง คืนค่าขึน้ ศาลให้โจทก์เป็ นกรณีพิเศษ และให้ยกเลิกนัดสืบพยานที่เหลือ คดีถึงที่สดุ แล้ว
บริษัท คลีน ซิตี ้ จากัด (CC)
1) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กิจการร่วมค้าซีซี แอนด์ เอส เอ็ม ไอ เป็ นโจทก์ฟ้อง บริษัท คลีนซิตี ้ จากัด เป็ นจาเลย
ข้อหาผิดสัญญาจ้างทาของ ทุนทรัพย์ 10,865,124.93 บาท ต่อมาโจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอม
ความ โดยจาเลยตกลงชาระเงิ นตามฟ้อง แบ่งเป็ น 18 งวด เริ่มงวดแรก วัน ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 หากผิดนัดให้คิด
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นค้างชาระ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โจทก์รอ้ งขอให้บงั คับคดีตาม
คาพิพากษา ซึง่ ศาลได้มีคาสั่งให้จาเลยปฏิบตั ิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จาเลยได้ชาระหนีบ้ างส่วนแก่โจทก์
ศาลจึงให้พนักงานบังคับคดีจดั การยึดทรัพย์สนิ ของลูกหนีต้ ามคาพิพากษา
2) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 บริษัท กรีน ฟิ วเจอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด เป็ นโจทก์ฟ้อง บริษัท คลีนซิตี ้ จากัด เป็ นจาเลย
ข้อหาผิดสัญญาจ้างทาของจานวนทัง้ สิน้ 6,989,586.00 บาท แต่ต่อมาทัง้ โจทก์และจาเลยสามารถตกลงกันได้ จึงทา
สัญญาประนีประนอมยอมความไว้ตอ่ ศาล ตกลงให้บริษัทต้องผ่อนชาระจานวน 18 งวด จากยอด 7,088,750 บาท โดย
ไม่มีดอกเบีย้ จนกว่าจะแล้วเสร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โจทก์ก็รอ้ งขอให้บงั คับคดีตามคาพิพากษา ซึง่ ศาลได้มี
คาสั่งให้จาเลยปฏิบตั ิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จาเลยได้ชาระหนีบ้ างส่วนแก่โจทก์ ศาลจึงให้พนักงานบังคับ
คดีจดั การยึดอายัดทรัพย์สนิ ของลูกหนีต้ ามคาพิพากษา
บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด
ในระหว่างปี 2564 บริษัทถูกฟ้องเป็ นคดีแพ่งจากเจ้าหนีก้ ารค้า จานวน 6 คดี ทุนทรัพย์รวม 4.58 ล้านบาท ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างการเจรจา 3 คดี ส่วนอีก 3 คดี อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
บริษัท เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องให้ชาระหนีแ้ ก่บริษัทแห่งหนึ่ง เป็ นจานวนเงิน 3,048,447.55 บาท
พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 6.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ศาลพิพากษาให้บริษัทย่อยชาระเงินจานวน 3,043,501.86
บาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จ
บริษัท รุง้ เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแก้ว) จากัด (RA)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัท ส.สุขหรรษา 206 จากัด เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท รุ ง้ เอกรยา เอ็นจิเนียริ่ง (สระแก้ว)
จากัด เป็ นจาเลย ต่อศาลแพ่ง ฐานผิดสัญญาจ้างทาของเรียกค่าเสียหายเป็ นจานวนเงิน 7,830,750.00 บาท งานที่จา้ งเป็ นการ
ให้จดั ทาโครงการรวมทัง้ การดาเนินการขอใบอนุญาตเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชือ้ เพลิงจากขยะ เป็ นโครงการระยะที่ 2 ถึงระยะที่ 5
งานเสร็จสิน้ แล้วแต่จาเลยยังค้างชาระค่างานอยู่ 8 งวด ต่อมาพบว่า อดีตกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็ นผูร้ บั มอบอานาจจาก
กรรมการของบริษัทในขณะนัน้ ได้ไปทาสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ตามสัญญาลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 (คดีแดง
เลขที่ พ.1015/2562) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีการยื่นคาขอนายึดทรัพย์สินของจาเลย โดยนัดเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ทรัพย์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 แต่ไม่ปรากฎการนายึดทรัพย์แต่อย่างใด
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บริษัท เกาะเต่า วินด์ จากัด (KTW)
บริษั ท ย่ อ ยได้ถูก บริ ษั ท แห่ ง หนึ่ง ฟ้อ งร้อ งให้ช าระค่ า บริก ารตามสัญ ญาจ้า งที่ ป รึก ษาในคดี แ พ่ง หมายเลขด าที่ พ .
7290/2561 โดนทุนทรัพย์จานวน 4.22 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้ฟ้องแย้งไปในคดี เนื่องจากบริษัทย่อยได้รบั ความ
เสียหายจากการทาสัญญาโดยมีทนุ ทรัพย์จานวน 1.89 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ศาลขัน้ ต้นได้มีคาพิพากษาให้คดี
แพ่งหมายเลขแดงที่ พ.4771/2563 ให้บริษัทย่อยชาระค่าบริการตามสัญญาเป็ นจานวน 2.19 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลขอให้บริษัทย่อยชาระค่าเสียหายจากการ
ทางานต่อเนื่องตามสัญญาเพิ่มจากคาพิพากษาอีกจานวนเงิน 1.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และเมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ขอให้ศาลอุทธรณ์กลับคาพิพากษาของศาลชัน้ ต้นและขอให้บริษัทย่อย
ชาระเงินตามสัญญาเป็ นจานวน 1.63 ล้านบาท โดยคิดจากเนือ้ งานที่เกิดขึน้ จริงตามสัญญา พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี จนกว่าจะชาระเสร็จ ปั จจุบนั ศาลมีคาสั่งให้รบั คาร้องอุทธรณ์ของทัง้ สองฝ่ ายและอยูร่ ะหว่างรอผลพิจารณาของศาลอุทธรณ์

19. คดีเพิกถอนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งในปั จจุบนั จานวน 3 คน และกรรมการที่แต่งตัง้ ใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก
จานวน 1 คน รวมเป็ นกรรมการ 4 คน ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ซึง่ ได้รบั การจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และคณะกรรมการบริษัทอีก
จานวน 4 คน เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (คราวที่เลื่อนมา)
ซึง่ ผลจากการเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทย่อยผ่าน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทย่อย ผลจากการดาเนินการดังกล่าวในระหว่างปี 2562 ถึง ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยถูกอดีต
กรรมการและในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยื่นฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุม ต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย จานวนรวม 50 คดี ซึ่ง
ปั จจุบนั คดีตา่ งๆ ส่วนใหญ่ได้จาหน่ายคดีเป็ นการชั่วคราว เพื่อรอฟั งผลการพิจารณาการเพิกถอนรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ซึง่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ศาลแพ่งได้มีคาสั่งยกคาร้องของอดีตกรรมการที่
เป็ นผูร้ อ้ งขอเพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
20. การขายทอดตลาดทรัพย์สนิ โรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2123/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2124/2561 คดีทงั้ สองดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัท
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) “IFEC” ได้ลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลแพ่งได้มี
คาพิพากษาแล้ว ตัง้ แต่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึง่ ปรากฏว่า ผูบ้ ริหารในขณะนัน้ ได้นาบริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDV)
และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP) และบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (APK) เข้าทาสัญญาประนีประนอมยอมความด้วย ผลจากคาพิพากษาทัง้ สองคดี
ดังกล่าว ทาให้เจ้าหนีต้ ามคาพิพากษาได้ยึดทรัพย์สินของ DDV และ APK ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทัง้ หมด 87 แปลง
และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดรวม 4 ครัง้ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่ 11 มีนาคม 2564, วันที่ 1
เมษายน 2564 และวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึง่ คณะกรรมการกาหนดราคาทรัพย์ได้กาหนดราคาทรัพย์สนิ ดังนี ้
ทรัพย์สนิ ส่วนที่หนึง่ 18 แปลง ราคาประเมินรวม 1,343,212,890 บาท
ทรัพย์สนิ ส่วนที่สอง 69 แปลง ราคาประเมินรวม 773,019,480 บาท
รวม 87 แปลง ราคาประเมินรวม 2,116,232,370 บาท
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บริษัทย่อยได้ดาเนินการคัดค้านการกาหนดราคาของคณะกรรมการกาหนดราคาทรัพย์ โดยได้ยื่นคาร้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้กาหนดนัดไต่สวนคาร้องในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และศาลได้มีคาสั่งยกคาร้องของบริษัท ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และก่อนวันนัดไต่สวนคาร้องดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยกเลิกการขายทอดตลาด
ดังกล่าวข้างต้นทัง้ หมด ต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาลดลง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เจ้าพนักงานบังคับ
คดีได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ดงั กล่าวรวม 6 ครัง้ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564, วันที่ 3 ธันวาคม 2564, วันที่ 24 ธันวาคม
2564, วันที่ 14 มกราคม 2565, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทัง้ นี ้ ก่อนถึงกาหนดวันขายเจ้าหนีผ้ เู้ ป็ น
โจทก์ทงั้ สองคดีได้รอ้ งขอให้งดการขาย และศาลได้มีคาสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ตามคาร้องของเจ้าหนีผ้ เู้ ป็ นโจทก์ แต่เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2564 ศาลได้มีคาสั่งยกคาร้องของเจ้าหนีผ้ เู้ ป็ นโจทก์ทงั้ สองคดีแล้ว ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจะได้ดาเนินการขาย
ทอดตลาดในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และ IFEC เห็นว่าการลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลแพ่งได้มีคา
พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ผูบ้ ริหารในขณะนัน้ ได้นา DDV, ICAP, IFEC-T และ APK รวม 4 บริษัท
เข้าทาสัญญาประนีประนอมยอมความด้วย ซึง่ เป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เนื่องจากผู้บริหารในขณะนัน้
ไม่มีอานาจกระทาการแทนบริษัทย่อยแล้ว และ DDV, ICAP, IFEC-T และ APK ก็มิได้เป็ นผูค้ า้ ประกัน และ/หรือ มีฐานะที่ตอ้ งรับ
ผิดร่วมตามกฎหมาย แต่ตอ้ งเข้าไปเป็ นจาเลยร่วมตามคาพิพากษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย IFEC จึงได้ฟ้องผูบ้ ริหารในขณะนัน้
เป็ นคดีอาญาต่อศาลอาญา เป็ นคดีหมายเลขดาที่ อ.3498/2561 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึง่ ศาลอาญาได้มีคาสั่งว่าคดีมีมลู โดยกาหนดนัดสอบคาให้การในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และศาลอาญานัดสืบพยานโจทก์ วันที่
8 กุมภาพันธ์ 2565 และคดีอาญา หมายเลขดาที่ อ.613/2564 ซึ่งศาลอาญาได้มีคาสั่งว่า คดีมีมลู โดยกาหนดนัดสอบคาให้การ
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และคดีอาญาหมายเลขดาที่ อ.3228/2563 ซึ่งศาลอาญาได้มีคาสั่งให้นดั ไต่สวนมูลฟ้อง ในวันที่ 11
ตุลาคม 2564 ซึ่งศาลอาญากาหนดนัดฟั งคาสั่งว่า คดีมีมูลหรือไม่ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินของ
บริษัทย่อย ได้จดจานองเป็ นประกันหนีข้ องบริษัท บริหารสินทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาว
เวอร์ จากัด (IFEC-T) ซึ่งเป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งทัง้ สองบริษัทได้ยื่นคาร้องขอบุริมสิทธิจานองไว้ตามกฎหมายแล้วเช่นกัน
ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายกคาร้องของ IFEC-T ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างยื่นฎีกา นอกจากนี ้ IFEC-T ได้บอกกล่าวบังคับจานอง
เพื่อให้ DDV ชาระหนีใ้ ห้ตามกฎหมายแล้ว
21. บริษัทและบริษัทย่อยรวมทัง้ ผูบ้ ริหาร ถูกฟ้องร้องข้อหาโกงเจ้าหนีแ้ ละความผิดตามพระราชบัญญัติ หุน้ ส่วนบริษัทฯ
ซึ่งเป็ นคดีอาญา แต่ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเห็นว่าการดาเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยได้กระทาไปโดยไม่มีเจตนา
กระทาความผิดตามข้อกล่าวหา และได้มีการถอนฟ้องคดีไปบางส่วนแล้ว
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท :
ชื่อย่อหลักทรัพย์ :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
วันที่เริม่ ต้นซือ้ ขาย :
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่ :
เว็บไซต์ :
ทุนจดทะเบียน :
ทุนชาระแล้ว :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ :

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
IFEC
0107537001561
6 พฤษภาคม 2531
บริษัท การลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ และธุรกิจโรงแรม
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
www.ifec.co.th
2,691,819,598 บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึง่ หมื่นเก้าพัน
ห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
2,020,839,892 บาท (สองพันยี่สบิ ล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
บาทถ้วน))
1.00 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)

6.2. ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
6.2.1 ชื่อบริษัท :
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
(เดิมชื่อ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0105556093805
ที่ตงั้ สานักงาน :
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประเภทธุรกิจ :
ลงทุนในบริษัทผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและธุรกิจบริหาร
จัดการขยะ
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
60,000,000 หุน้ (หกสิบล้านหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
10 บาท (สิบบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
59,999,997 หุน้ (ห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
99.99
6.2.2 ชื่อบริษัท :
บริษัท ซันพาร์ค จากัด (SP)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0135548005382
ที่ตงั้ สานักงาน :
71 หมูท่ ี่ 13 ตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)
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6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภท :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
วันจาหน่ายส่วนลงทุน :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :

300,000 หุน้ (สามแสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
299,995 หุน้ (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าหุน้ )
99.99
บริษัท ซันพาร์ค 2 จากัด (SP2)
0135555010949
90 หมูท่ ี่ 13 ตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
42,000,000 บาท (สีส่ บิ สองล้านบาท)
420,000 หุน้ (สีแ่ สนสองหมื่นหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
419,996 หุน้ (สีแ่ สนหนึง่ หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุน้ )
99.99
บริษัท วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จากัด (VON)
0115548006486
223 หมูท่ ี่ 15 ตาบลหัวนาคา อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
20,000,000 บาท (ยี่สบิ ล้านบาท)
200,000 หุน้ (สองแสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
199,996 หุน้ (หนึง่ แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุน้ )
99.99
เดือนมิถนุ ายน 2560
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“IWIND”)
(เดิมชื่อ บริษัท กรีน โกรท จากัด (GG)
0105552129996
129 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม
245,000,000 บาท (สองร้อยสีส่ บิ ห้าล้านบาท)
2,450,000 หุน้ (สองล้านสีแ่ สนห้าหมื่นหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
1,959,998 หุน้ (หนึง่ ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
79.99
บริษัท สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (SFEE)
0125557005471
88/8 หมูท่ ี่ 2 ตาบลยางโทน อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
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ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.7 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.8 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.9 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.10 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :

ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
315,000,000 บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาท)
31,500,000 หุน้ (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนหุน้ )
10 บาท (สิบบาทถ้วน)
31,499,986 หุน้ (สามสิบล้านสีแ่ สนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุน้ )
99.99
บริษัท อีสเอนเนอร์จี จากัด (IS)
0305552002137
31-32 หมูท่ ี่ 7 ตาบลหนองบัวตะเกียด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา30210
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
77,700,000 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาท)
777,000 หุน้ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
776,998 หุน้ (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
99.99
บริษัท กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จากัด (GE)
0105551098001
44/4 หมูท่ ี่ 10 ตาบลบ่อนอก อาเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77110
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
43,500,000 บาท (สีส่ บิ สามล้านห้าแสนบาท)
435,000 หุน้ (สีแ่ สนสามหมื่นห้าพันหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
434,998 หุน้ (สีแ่ สนสามหมื่นสีพ่ นั เก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
99.99
บริษัท เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จากัด (JP)
0325552000240
222 หมูท่ ี่ 4 ตาบลตาอ็อง อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์ 32000
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท)
80,000 หุน้ (แปดหมื่นหุน้ )
1,000 บาท (หนึง่ พันบาทถ้วน)
79,998 หุน้ (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
99.99
บริษัท ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด (“IFEC -C”)
Co. 2477 E/2014
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ที่ตงั้ สานักงาน :

6.2.11

6.2.12

6.2.13

6.2.14

ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
ชื่อบริษัท :

05 c, Borey Chroy basac, Sangkat Prek pra, Khan Meanchey,
Phnom Penh, Cambodia
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการขยะ
USD 1,000,000 (หนึง่ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
1,000 หุน้ (หนึง่ พันหุน้ )
USD 1,000 (หนึง่ พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)
1,000 หุน้ (หนึง่ พันหุน้ )
99.99
บริษัท วังการค้ารุง่ โรจน์ จากัด (WR)
0435555000363
154 หมูท่ ี่ 8 ตาบลแดงใหญ่ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท)
300,000 หุน้ (สามแสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
299,994 หุน้ (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสีห่ นุ้ )
99.99
บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จากัด (CR)
0105555087747
184 หมูท่ ี่ 5 ตาบลแม่ปะ อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง 40000
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
130,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยสามสิบล้านบาท)
1,300,000 หุน้ (หนึง่ ล้านสามแสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
1,299,995 หุน้ (หนึง่ ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าหุน้ )
99.99
บริษัท สมประสงค์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (SPS)
0435546000461
77 หมูท่ ี่ 7 ตาบลสร้างคอม อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)
500,000 หุน้ (ห้าแสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
499,998 หุน้ (สีแ่ สนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
99.99
บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด (UP)
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เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.15 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.16 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.2.17 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :

0105550059753
217, 219 หมูท่ ี่ 4 ตาบลหญ้าป้อง อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
114,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยสิบสีล่ า้ นบาท)
1,140,000 หุน้ (หนึง่ ล้านสามแสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
1,139,996 หุน้ (หนึง่ ล้านหนึง่ แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุน้ )
99.99
บริษัท แม่สะเรียง โซลา จากัด (MS)
0505551004380
91 หมูท่ ี่ 3 ตาบลบ้านกาศ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
132,510,000 บาท (หนึง่ ร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนหนึง่ หมื่นบาท)
1,325,100 หุน้ (หนึง่ ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันหนึง่ ร้อยหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
1,325,098 หุน้ (หนึง่ ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันเก้าสิบแปดหุน้ )
99.99
บริษัท สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด (SPP)
0435554000670
227 หมูท่ ี่ 4 ตาบลหาดคา อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
24,500,000 บาท (ยี่สบิ สีล่ า้ นห้าแสนบาท)
245,000 หุน้ (สองแสนสีห่ มื่นห้าพันหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
244,998 หุน้ (สองแสนสีห่ มื่นสีพ่ นั เก้าร้อยเก้าสิบแปดหุน้ )
99.99
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่า จากัด (ISOLAR)
0105558127448
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)
3,000,000 หุน้ (สามล้านหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
2,999,997 หุน้ (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
99.99
51

รายงานประจาปี 2563
6.2.18 ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ประเภทธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ) :
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP)
0105558104146
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Holding Company
500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
5,000,000 หุน้ (ห้าล้านหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
4,999,997 หุน้ (สีล่ า้ นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
99.99

6.3 ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทย่อยถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
6.3.1 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
(1) ชื่อบริษัท :
บริษัท คลีน ซิตี ้ จากัด (CC)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0205551012369
ประเภทธุรกิจ :
บริหารจัดการขยะ
ที่ตงั้ สานักงาน :
669 หมูท่ ี่ 5 ตาบลเขาคันทรง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
170,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
1,700,000 หุน้ (หนึง่ ล้านเจ็ดแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
1,699,994 หุน้ (หนึง่ ล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสีห่ นุ้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
99.99
(2) ชื่อบริษัท :
บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0735552000661
ที่ตงั้ สานักงาน :
199 หมูท่ ี่ 11 ถ.พัฒนานิคม-วังม่วง ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าชีวมวล
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท)
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
3,300,000 หุน้ (สามล้านสามแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
3,299,993 หุน้ (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุน้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
99.99
(3) ชื่อบริษัท :
บริษัท รุง้ เอกรยา เอ็นจิเนียริง่ (สระแก้ว) จากัด (RAK)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0105557149146
ที่ตงั้ สานักงาน :
976/5 ถนนธัมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท)
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จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
600,000 หุน้ (หกแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
569,992 หุน้ (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองหุน้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
94.99
6.3.2 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (IWIND)
(1) ชื่อบริษัท :
บริษัท ลมลิกอร์ จากัด (LLG)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0105550114282
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตงั้ สานักงาน :
22/2 หมูท่ ี่ 2 ตาบลท่าพยา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
2,500,000 หุน้ (สองล้านห้าแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
2,499,988 หุน้ (สองล้านสีแ่ สนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุน้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
100
วันจาหน่ายส่วนลงทุน :
เดือนมิถนุ ายน 2561
(2) ชื่อบริษัท :
บริษัท เกาะเต่า วินด์ จากัด (KTW)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0105552068903
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าพลังงานลม
ที่ตงั้ สานักงาน :
129 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
150,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยห้าสิบล้านบาท)
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
1,500,000 หุน้ (หนึง่ ล้านห้าแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
1,499,988 หุน้ (หนึง่ ล้านสีแ่ สนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุน้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
99.99
(3) ชื่อบริษัท :
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จากัด (IBIZ) (เดิมชื่อ บจ.สาธารณูปโภคเกาะพยาม)
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
0105556035465
ประเภทธุรกิจ :
เดิมประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าบนเกาะพยามปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจ
ให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านพลังงานและอื่นๆ
ที่ตงั้ สานักงาน :
129 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
20,000,000 บาท (ยี่สบิ ล้านบาท)
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
200,000 หุน้ (สองแสนหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
199,978 หุน้ (หนึง่ แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุน้ )
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
99.99
6.3.3 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP)
(1) ชื่อบริษัท :
บริษัท สมาร์ททรี จากัด (SMT)
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เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
(2) ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
(3) ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
(4) ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :

0105545082858
วางระบบคมนาคมและสายส่งไฟฟ้า
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
5,000,000 หุน้ (ห้าล้านหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
4,999,997 หุน้ (สีล่ า้ นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
99.99
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (I-CON)
0105558127430
จาหน่ายเครือ่ งจักรอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวกับการขนส่งคมนาคม
976/5 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
100,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยล้านบาท)
1,000,000 หุน้ (หนึง่ ล้านหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
999,997 หุน้ (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
99.99
บริษัท โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDVH)
0505545003661
โรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด
51/4 หมูท่ ี่ 1 ถ.เชียงใหม่-สันกาแพง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
1,290,000,000 บาท (หนึง่ พันสองร้อยเก้าสิบล้านบาท)
129,000,000 หุน้ (หนึง่ ร้อยยี่สบิ เก้าล้านหุน้ )
10 บาท (สิบบาทถ้วน)
128,990,601 หุน้ (หนึง่ ร้อยยี่สบิ แปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยเอ็ดหุน้ )
99.99
บริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK)
0105543042522
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
5114 หมูท่ ี่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
310,000,000 บาท (สามร้อยสิบล้านบาท)
3,100,000 หุน้ (สามล้านหนึง่ แสนหุน้ )
100 บาท (หนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
3,099,996 หุน้ (สามล้านเก้าหมืน่ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกหุน้ )
99.99
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(5) ชื่อบริษัท :
เลขทะเบียนบริษัทเลขที่ :
ประเภทธุรกิจ :
ที่ตงั้ สานักงาน :
ทุนจดทะเบียน (บาท) :
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายแล้ว (หุน้ ):
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ (บาท) :
จานวนหุน้ ทีถ่ ือ (หุน้ ) :
สัดส่วนการถือหุน้ (%) :
6.4 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต :

ที่ปรึกษากฎหมาย :

บริษัท ดาราเทวี จากัด (DV)
0505544003748
ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์และให้เช่าเครือ่ งหมายการค้า
51/12 หมูท่ ี่ 1ถ.เชียงใหม่-สันกาแพง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
20,000,000 บาท (ยี่สบิ ล้านบาท)
2,000,000 หุน้ (สองล้านหุน้ )
10 บาท (สิบบาทถ้วน)
1,999,994 หุน้ (หนึง่ ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสีห่ นุ้ )
99.99
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ 104000
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
Website : www.tsd.co.th
(1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 หรือ
(2) นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 และ/หรือ
(3) นางสาวดรณี สมกาเนิด ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5007 และ/หรือ
(4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5596 และ/หรือ
(5) นายศิรเมศร์ อัครโชติกลุ นันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 11821
ผูส้ อบบัญชีแห่งสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
491/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2234-1678
โทรสาร 0-2237-2133
บริษัท ฟี นิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วสิ เซส จากัด
88 อาคารปาโซ่ ชัน้ 17 ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2634-3335
โทรสาร 0-2634-3988

6.5. ข้อมูลอืน่
- ไม่มี-
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุน้
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ตามงบการเงินประจาปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,691,819,598 บาท และทุน
ชาระแล้ว 2,020,842,072 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2,020,842,072 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
7.2 รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. นายทวิช เตชะนาวากุล
2. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
3. บริษัทฯ ณุศาบุรี จากัด
4. นายอนันต์ ตันตสิรนิ ทร์
5. นางจิดาภา กันตสุสริ ะ
6. บริษัท ไทยเอ็นวีอาร์ จากัด (มหาชน)
7. นายสว่าง มาสะกี
8. นางลิม้ ศรี บุรนิ ทร์กลุ
9. นางกัณสินนั ทน์ พงษ์นฤสรณ์
10. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
11. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ
รวม

จานวนหุ้น
238,421,100
64,060,600
56,198,400
54,814,800
50,000,000
19,625,385
17,958,800
16,805,000
15,222,443
14,690,465
1,473,045,079
2,020,842,072

ร้อยละ
11.80
3.17
2.78
2.71
2.47
0.97
0.89
0.83
0.75
073
72.89
100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
7.3.1 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ตามงบการเงินประจาปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีใบสาคัญแสดงสิทธิดงั นี ้
(1) ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญ ครัง้ ที่ 2 (IFEC-W2) ของบริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้เริ่มซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตงั้ แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็น
เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 ("IFEC-W2")
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และโอนเปลีย่ นมือได้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 456,153,173 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
: จัดสรรให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถื อหุน้ (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจานวนไม่เกิน 456,153,173 หน่วย กรณีมีเศษ
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ของใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน
(2) ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญ ครัง้ ที่ 1 (IFEC-W1) ของบริษัทฯ ฯได้รบั อนุญาตให้เริ่มซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตงั้ แต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็น
เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 ("IFEC-W1")
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และโอนเปลีย่ นมือได้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 458,766,911 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: 3 ปี (วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิคือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่
ครบกาหนดคือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) และผูถ้ ื อใบสาคัญแสดง
สิทธิสามารถใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ได้ดงั นี ้ วันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ ที่ 1 ในวันทาการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2557 (ตรงกับ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557) กาหนดการใช้สิทธิ ครัง้ ที่ 2 ในวันทาการ
สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2558 และครัง้ สุดท้ายจะสามารถใช้สทิ ธิ
ได้ในวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ (IFEC-WI) มีอายุครบ 3 ปี (ตรงกับวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2560) หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของบริษัทฯ
ให้ เ ลื่ อ นวั น ก าหนดใช้ สิ ท ธิ เ ป็ นวั น ท าการสุ ด ท้ า ยก่ อ นหน้ า วั น
กาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว
วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
: จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 2 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจานวนไม่เกิน 458,766,911 หน่วย กรณีมีเศษ
ของใบสาคัญ แสดงสิทธิ เหลือจากการคานวณตามอัตราส่ว นการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ ทัง้ IFEC-W1 และ IFEC-W2 พ้นสภาพการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เนื่องจากการขึน้ เครือ่ งหมาย SP ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และ 7 กรกฎาคม 2561 ตามลาดับ
7.3.2 หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้
อายุหนุ้ กู้ 2 ปี อัตราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 5.40 ต่อปี ชาระดอกเบีย้ ทุกๆ 3 เดือน ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
มูลค่ารวม 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้นาเสนอแผน
แนวทางชาระหนี ้ โดยจะปรับโครงสร้างหนีต้ ๋วั แลกเงินและหุน้ กูท้ งั้ หมดเป็ นหุน้ กูร้ ะยะยาว ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ดังนี ้
(1) ตั๋วแลกเงินที่ผิดนัดชาระหนีแ้ ล้ว จานวนเงิน 2,130 ล้านบาท บริษัทฯ จะออกหุน้ กูร้ ะยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ชาระดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน
(2) ตั๋วแลกเงินที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชระ จานวนเงิน 1,086 ล้านบาท บริษัทฯ จะชาระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ 60 และ
จะออกหุน้ กู้ จานวน 434.4 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ชาระดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน
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(3) หุน้ กู้ จานวนเงิน 3,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะชาระคืนเงินต้นในอัตราร้อยละ 60 และจะออกหุน้ กูจ้ านวน 1,200
ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี ชาระดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
และหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ของงบการเงินโดยจะจ่ายในปี ถดั ไป ทัง้ นีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั แผนการดาเนินการ การลงทุนหรือ
ขยายธุรกิจ และความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปั นผล
ประจาปี แล้ว จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้คณะกรรมก ารบริษัทฯ มี
อานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ช่วงระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
เตชะนาวากุล ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 8 มี.ค. 2562 - ปั จจุบนั
เชี่ยวชาญ
กรรมการและรองประธานกรรมการ
8 มี.ค. 2562 - ปั จจุบนั
โฆวินวิพฒ
ั น์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 8 มี.ค. 2562 - 7 ก.พ. 2564
สินพัฒนสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8 มี.ค. 2562 - ปั จจุบนั
ขาวละออ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
20 เม.ย. 2563 – 12 ม.ค.2564
ยอขันธ์
กรรมการ
30 มิ.ย. 2563 – ปั จจุบนั
กลิน่ บุญ
กรรมการ
30 มิ.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2563
พฤติภทั ร
กรรมการ
30 มิ.ย. 2563 – ปั จจุบนั
สุนทรวิภาต กรรมการ/เลขานุการบริษัทฯ
25 มิ.ย. 2562 – 31 ต.ค. 2564

ชื่อ - สกุล
นายทวิช
นายหาญ
นางสาวประนอม
นายพิชิต
นายอดุล
นายประพัฒน์
นางสาวเยาวโรจน์
นายกฤษฏา
นายภูวดล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ - อ้างอิงข้อมูลตามข้อมูลการจดทะเบียนรายชื่อกรรมการ ช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 - 25 มิถนุ ายน 2563 และสารสนเทศของ
บริษัทฯ ที่เผยแพร่ในระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทัง้ นี ้ ตามข้อมูลการจดทะเบียนรายชื่ อกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ มีรายชื่ อ
กรรมการปรากฏดังนี ้
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 – 25 มิถนุ ายน 2563
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1.
พลตรีบญ
ุ เลิศ
แจ้งนพรัตน์
2.
นายฉัตรณงค์
ฉัตรภูติ
3.
นายพิชิต
สินพัฒนสกุล
4.
นายทวิช
เตชะนาวากุล
5.
นายหาญ
เชี่ยวชาญ
6.
นางสาวประนอม โฆวินวิพฒ
ั น์
7.
นายบุญเลิศ
เอีย้ วพรชัย
ระหว่างวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563 - 27 ตุลาคม 2564
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1.
พลตรีบญ
ุ เลิศ
แจ้งนพรัตน์
2.
นายฉัตรณงค์
ฉัตรภูติ
3.
นายพิชิต
สินพัฒนสกุล
4.
นายหาญ
เชี่ยวชาญ

ลาดับ
5.
6.
7.
8.
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ชื่อ-นามสกุล
นายทวิช
เตชะนาวากุล
นายบุญเลิศ
เอีย้ วพรชัย
นางสาวประนอม โฆวินวิพฒ
ั น์
นายอดุล
ขาวละออ
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณาอนุมตั ิและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ
เสนอ
3. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ ควบคุมกากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
ฝ่ ายบริ ห ารให้เ ป็ นไปตามนโยบายที่ ไ ด้ร ับ มอบหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เว้น แต่ ใ นเรื่ อ งดัง ต่ อ ไปนี ้
คณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้ หมด หรือ
บางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ เอกชนหรือบริษัทฯ มหาชนอื่นมาเป็ นของ บริษัทฯ การ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน การออกหุน้ กู้ เป็ นต้น
4. แต่งตัง้ กรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอื่นๆ เมื่อจาเป็ นในการดูแลจัดการเฉพาะกิจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทาการอย่าง
หนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการสามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้
5. กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ฝ่ายบริหารนาเสนอเรื่องที่มี
นัยสาคัญต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ดูแลและจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
พิจารณาให้เป็ นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
7. กากับดูแลการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบตั ิงานภายใน ดาเนินการ ติดตามผล และประสานงานโดยตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
8. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มี
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ มีจริยธรรมและมีความโปร่งใสในการกาหนดนโยบายการบริหารงานและการดาเนินธุรกิจ
การสรรหากรรมการ
เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการ พิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถประสบการณ์และ
วิสยั ทัศน์ที่สามารถเอือ้ อานวยต่อธุรกิ จของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นบุคคลตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทฯ
มหาชนจากัดพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ ดัง นี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
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4. เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสามกรรมการซึง่ พ้น
จากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1.
นางสาวประนอม โฆวินวิพฒ
ั น์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
นายพิชิต
สินพัฒนสกุล
กรรมการตรวจสอบ
3.
นายอดุล
ขาวละออ
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้า ที่ แ ละความรับ ผิ ดชอบตามข้อ ก าหนดและหลัก เกณฑ์ข องคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุค คลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารมีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1.
นายทวิช
เตชะนาวากุล
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.
นายหาญ
เชี่ยวชาญ
รองประธานกรรมการบริหาร
4.
นายภูวดล
สุนทรวิภาต
กรรมการบริหาร
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ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กาหนดวิธี หรือแผนปฏิบตั ิการ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อมอบหมายให้ฝ่าย
จัดการไปดาเนินการ ทัง้ นี ้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ จะต้องเป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคาสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ กาหนด
2. จัดทาวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิ จ ทิศทางของธุรกิ จ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน และกลั่นกรอง
งบประมาณของฝ่ ายจัดการบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดาเนิน นโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษั ทฯ ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มี อ านาจพิ จ ารณาอนุมัติ เ ฉพาะกรณี อัน เป็ น ปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ฯ ย่ อ ย ภายใต้ว งเงิ น หรื อ
งบประมาณประจาปี ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ย่อย และมีอานาจดาเนินการตามที่กาหนดไว้ แล้ว
รายงานการอนุมตั ิเฉพาะกรณีดงั กล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบในวาระการประชุ มถัดไปจากวันที่
อนุมตั ิ โดยในการดาเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอานาจในการอนุมตั ิค่าใช้จ่ายหรือการจัดซือ้
หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซือ้ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยทัง้ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ
งานสนับสนุนและอนุมตั ิการกู้ หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย การ
อนุมตั ิการกูห้ รือให้กยู้ ืมแก่บริษัทย่อย ได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
5. แต่งตัง้ คณะทางานและ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทาหน้าที่ก เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม
รวมทัง้ กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อดาเนินการใดๆ แทน
ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
6. พิจารณาสอบทานและนาเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
7. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อรับทราบ
8. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านคอร์รปั ชั่นและงานอื่นๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทฯ
มอบหมาย
8.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1.
นายทวิช
เตชะนาวากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. กาหนดกลยุทธ์และขัน้ ตอนการดาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการกาหนด
2. ควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการตามกลยุทธ์ดงั กล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิ จที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิ จของบริษั ทฯ รวมทัง้ ธุรกิ จ ใหม่ที่เป็ นไปได้เพื่ อเพิ่มรายได้ให้แ ก่
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. สั่งการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย
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5. อนุมตั ิและ/หรือมอบหมายการทานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สาหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน
10 ล้านบาท
6. ด าเนิ น การและปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ที่ ค ณะกรรมการมอบหมายภายใต้น โยบายของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการบริหาร
7. ประสานงานผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รบั จากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การ
กาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในระดับต่างๆ
ของบริษัทฯ ซึง่ ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารและไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
9. รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ
ทัง้ นีก้ ารกาหนดอานาจอนุมตั ิและดาเนินการให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้ ต้องปฏิบตั ิตามหรือไม่ขดั กับกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมถือหุน้ และประกาศข้อกาหนดของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เช่นเรื่องการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จดทะเบียน เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผย รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จดทะเบียนและเรือ่ งการเปิ ดเผยสารสนเทศ เป็ นต้น
8.5 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เพื่อความคล่องตัวและศักยภาพในการบริหารงาน บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกากับดูแล
งานด้านต่างๆ ประกอบด้วย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายปฏิบัติการ
โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายปฏิบตั ิการมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั นี ้
1. บริหารงาน กากับดูแล สั่งการ และประสานงานอันเกี่ยวกับด้านบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนงาน
โครงการต่างๆ ของบริษัทย่อย
2. บังคับบัญชาพนักงานในหน่วยงานของตน
3. เสนอโยกย้าย แต่งตัง้ พนักงานใต้บงั คับบัญชาในหน่วยงานของตนและเสนอขึน้ เงินเดือน โบนัสต่อรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมตั ิ
4. พิจารณาอนุมตั ิรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานในตาแหน่ง ภายใต้คาสั่งหรือ
ประกาศขององค์กร ทัง้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. ดาเนินการตามคาสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รบั มอบหมาย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายบัญชีการเงิน
โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายบัญชีการเงินมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั นี ้
1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปี รวมทัง้ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. พิจารณากลั่นกรองหรืออนุมตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ธุรกรรมทาง
การเงิ น ปรับ ปรุ ง หนี แ้ ละตัด หนี ส้ ูญ ตามอ านาจที่ ก าหนด รวมถึ ง อนุมัติ ก ารใช้จ่ า ยเงิ น ลงทุน ที่ สาคัญ ๆ ที่ ได้ก าหนดไว้ใ น
63

รายงานประจาปี 2563
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาการกูย้ ืม
เงินเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินที่กาหนด โดยจะต้องนาเสนอ
ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
3. ดาเนินการตามคาสั่งและติดตามงานที่มีความสาคัญของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รบั มอบหมาย
4. พิจารณาอนุมตั ิหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่เห็นว่าจาเป็ นหรือ
สมควรเป็ นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึง่ หากไม่ดาเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯและบริษัทย่อย และให้รายงานต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริษัททราบ
5. กาหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. กาหนดเป้าหมาย กลยุท ธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ ายการเงิ นและการบัญชี โดยยึดพัน ธกิ จและ
เป้าหมายของบริษัทฯ เป็ นหลัก
7. ควบคุมการทางานทัง้ หมดในฝ่ ายการเงินและบัญชี จัดทางบประมาณรายจ่ายต่างๆ และจัดสรรงบประมาณ
ให้กบั ฝ่ ายต่างๆ
8. จัดทาระบบข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์รว่ มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ควบคุมบัญชียอดรับ-จ่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
10. ควบคุมการบริหารเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
11. จัด ท าเอกสารแสดงสถานะทางการเงิ น ของบริษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย เพื่ อ ส่ง ให้ค ณะกรรมการบริ ห ารหรื อ
กรรมการบริหารรับทราบ
12. กากับดูแลการจัดทางบการเงิน ตลอดจนการปฎิบตั ิงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฏเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ เกี่ยวข้อง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย
โดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมายมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั นี ้
1. บริหารงานด้านกฎหมายและคดีความ ตลอดจนให้ความเห็น คาปรึกษา หรือข้อเสนอแนะในการดาเนินการด้าน
กฎหมายแก่ ค ณะกรรมการและฝ่ ายบริห ารของบริษั ท ฯ และบริษั ท ในเครื อ รวมถึ ง การให้ค าแนะน าแก่ ส่ว นงานอื่ น และ
ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบและกากับดูแลความเสีย่ งทางกฎหมายในการดาเนินงานและการดาเนินการของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือ
3. ตรวจสอบ จัดทา แก้ไข เอกสารของบริษัท อาทิ สัญญา หนังสือโต้ตอบ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจน
การติดตามเอกสาร
4. ให้การสนับสนุนด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการบริษัท และบริษัทในเครือ ตลอดจนดูแลเอกสารและสานวนคดี
ความต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
5. ดาเนินการตามคาสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รบั มอบหมาย
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รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. การบริหารภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
กาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส สวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น พรบ.คุม้ ครองแรงงานฯ ในตาแหน่งงานที่ต่ากว่าระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายลงมา ทัง้ นี ้ รวมถึงมีอานาจในการลงโทษพนักงานโดย
ออกคาสั่งด้วยการตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน เสนอให้ออก เลิกจ้าง และไล่ออก
2. มีอานาจแต่งตัง้ คณะทางาน เพื่อดาเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัท ในเครือ
3. ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัท ในเครือ กาหนดแผนสร้างความ
พร้อมของกาลังคน โดยพัฒนาพนักงาน หรือสรรหาพนักงาน เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก สร้ างแผนสรรหาพนักงานและ
พัฒนาฝึ ก อบรมพนักงานไว้ได้ล่วงหน้า คัด เลือ ก ประเมิน ผลงานและประเมิน ศักยภาพของพนัก งาน เพื่อพิ จารณาความ
เหมาะสมใช้เครือ่ งมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน
4. พิจารณาอนุมตั ิหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ที่เห็นว่าจาเป็ น
หรือสมควรเป็ นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดาเนินการแล้วจะเกิ ดความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยและให้
รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
5. มีอานาจพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมตั ิการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซือ้ จัดจ้าง ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย
6. บริหารงาน กากับดูแล สั่งการ และประสานงานอันเกี่ ยวกับงานด้านธุรการ ด้านบุคลากรและสวัสดิกา ร ด้าน
จัดซือ้ จัดจ้างครุ ภัณฑ์ ด้านบริหารจัดการสานักงาน อาทิเช่น งานอาคาร ยานพาหนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ นี ้ ให้
หมายความรวมถึงงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
8.6 เลขานุการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัทฯ เพื่อทาหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่ว ยให้กรรมการและ
บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ
และข้อพึงปฏิบตั ิตา่ งๆ รวมทัง้ ดูแลการจัดทาและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่
ประชุม ผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ลาดับ
1.

ชื่อ-นามสกุล
นายบุญเลิศ
เอีย้ วพรชัย

ตาแหน่ง
เลขานุการบริษัทฯ

หมายเหตุ: สิน้ สุดการดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้นไป
การสรรหากรรมการ
เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการ พิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถประสบการณ์และ
วิสยั ทัศน์ที่สามารถเอือ้ อานวยต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นบุคคลตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทฯ
มหาชนจากัดพ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ ดังนี ้
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1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสามกรรมการซึง่ พ้น
จากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างในการ
ประชุมคณะกรรมการครัง้ ต่อไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2เดือนโดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอและไม่นอ้ ยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสมโดยมีการกาหนดวาระการประชุมชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
เว้นแต่กรณี เป็ นการประชุมฉุกเฉิ น และมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อักษรทุกครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการและ
ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณา
ความเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบรายเดือนตามที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือห้น
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย
เนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย จึงทาให้มีการบริหารงานแยกต่างหากอย่างเป็ นอิสระโดยบริษัทฯ มี
เพียงส่งตัวแทนกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เข้าไปกากับดูแลบริษัทย่อยในเชิงนโยบาย ดังนัน้ กรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ จึงไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อยแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารเป็ นไปอยางเหมาะสม
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน
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8.8 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทัง้ สิน้ 5 คน
การสรรหาและพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ ในการนามาซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพตลอดจนการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตัง้ แต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วม
เป็ นทีมงานโดยมุง่ เน้นบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและมีความตัง้ ใจจริงที่จะเป็ นส่วนหนึง่ ของบริษัทฯ

9. การกากับดูแลกิจการ
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดดี งั นี ้
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะได้กาหนดเป็ น
นโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างและขอบเขตอานาจของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ สิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย นอกจากนีค้ ณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกากับให้บริษัทฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความเพียงพอ
โปร่งใส ให้แก่ผถู้ ือหุน้ และสาธารณชนอย่างสม่าเสมอ มีการกากับควบคุมดูแลกิจการที่เป็ นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และมี
การควบคุมบริหารความเสีย่ งเพื่อประโยชน์สงู สุดแก่นกั ลงทุน และยังคานึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยดารงไว้ซึ่ง
ความเป็ นธรรมต่อคูค่ า้ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกๆ กลุม่
สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริษัทฯ ตระหนักให้ความสาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ และให้สทิ ธิผถู้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้ขอ้ มูลและ
ข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ผูถ้ ื อหุน้ ทุกคนมีสิทธิ แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินในการ
เปลีย่ นแปลงที่สาคัญต่าง ๆ โดยที่บริษัทฯ มีการอานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการกาหนดให้มีการ
จัดประชุม และกาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และวิธีการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
ล่วงหน้า และระบุเอกสารที่ตอ้ งใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีนโยบายอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ื อหุน้ ที่ไม่
สามารถเข้าประชุมได้ โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนใน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ จะมีคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยทุกครัง้ เพื่อตอบข้อซักถามของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยประธานกรรมการบริษัทฯ หรือผูแ้ ทนใน
ฐานะประธานที่ประชุมจะได้จดั ให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
และเรือ่ งที่เสนออย่างเหมาะสม
การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผุถ้ ื อหุน้ ที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ หรือผูร้ บั มอบอานาจเป็ นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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เพื่อป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการที่อ าจเกิ ดขึน้ บริษั ทฯ จะจัด ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ น ผู้
พิจารณาการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้ผทู้ ี่อาจมีส่วนได้เสียงดออกเสียงเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส หากเป็ นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง ข้อกาหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯ จะให้
รับ ทราบเฉพาะผู้ที่ เกี่ ยวข้อ งเท่า นั้น และห้ามมิใ ห้ผู้บ ริห ารใช้ขอ้ มูลภายในมาก่อ ให้เกิ ด ผลประโยชน์ส่ว นตน โดยบริษั ท ฯ
กาหนดให้ผูบ้ ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียภายนอก ซึ่งรวมถึง
ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้ คูแ่ ข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 พนักงาน
: บริษัทฯ เน้นการส่งเสริมการพัฒนาความรู ้ ความสามรถของพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องได้รบั ปฏิบตั ิและได้รบั โอกาสเท่าเทียมกัน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่
พนักงานอย่างเหมาะสมเป็ น ตลอดจนดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน
เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้ปฏิบตั ิงานภายใต้คา่ นิยมที่ดีรว่ มกันและความสามัคคีภายในองค์กร
 คูค่ า้ และเจ้าหนี ้ : บริษัทฯ ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สจุ ริตในการค้า
กับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้ โดยหากไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีขอ้ มูล
ว่ามีการกระทาที่ไม่สจุ ริตเกิดขึน้ จะรีบแจ้งหรือเปิ ดเผยข้อมูลต่อคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้
เพื่อร่วมกันแก้ไขปั ญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 ลูกค้า
: บริ ษั ท ฯ เอาใจใส่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า โดยผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้ อ งการลู ก ค้ า ได้ เ ป็ นอย่ า งดี
โดยเน้นให้ความสาคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ ราคาที่เหมาะสม และความตรง
ต่อเวลา
 คูแ่ ข่งขัน
: บริษัทฯ มีนโยบายให้ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความสุจริต
โดยดาเนินการแข่งขันอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่างมีคณ
ุ ธรรม
ปฏิบตั ิตามกฎกติกาการแข่งขันที่ดี
 สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนทัง้ ในสถานที่ของลูกค้าและของ
บริษัท ฯ เอง และได้ปฏิ บัติต ามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีการเผยแพร่ทงั้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงินตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้
ปรับปรุงข้อมูลและข่าวสารให้ทนั สมัยและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
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คุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จดั ทาขึน้ ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รบั รองโดยทั่วไป โดยใช้น โยบายบัญชี ที่เ หมาะสม และถื อ ปฏิบัติ อย่า งสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษั ทฯ ได้แ ต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ดแู ลรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็ นตัวแทนบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
ผูล้ งทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านหลายช่องทาง เช่น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ การเผยแพร่ขอ้ มูลบนเว็บไซต์
บริษัทฯ ที่ www.ifec.co.th ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ifec.co.th
หรือที่ E-Mail Address : administrator@ifec.co.th หรือที่โทร. 02-168-1378
9.2 คณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนเกี่ยวกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่นกรรมการต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุน้ มีความตัง้ ใจดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีหน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และมีการกากับควบคุมฝ่ ายบริหารให้ดาเนินการเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลคณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็ นต้น นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมีการจัด ให้มีการประชุม
คณะกรรมการ อย่างสม่าเสมอและมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใสซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบไปด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 9 คน โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็ นตัวแทน
ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้ หมด ตามที่หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทฯ
จดทะเบียนกาหนดไว้ ซึง่ เพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ ได้และเพื่อให้การกากับดูแลกิจการมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ จะหมุนเวียนกันออก
ตามวาระคราวละ 1 ใน 3
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษ โดย
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็ นผูด้ แู ลให้ความเห็นชอบกาหนดระเบียบวาระ
การประชุม โดยในการประชุมมีการกาหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้
กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ได้จากเลขานุการบริษัทฯ
ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม
เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรือ่ งและสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้จดั ให้มี
เลขานุการหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทาหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จด
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บันทึกและจัดทารายงานการประชุม โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษั ทฯ แต่ละท่านได้เปิ ดเผยไว้ใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทัง้ คณะ ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งนัน้ ให้พิจารณาจาก
กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระ และกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือก
เข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
ทัง้ นี ้ เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถประสบการณ์
และวิสยั ทัศน์ที่สามารถเอือ้ อานวยต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นบุคคลตามเกณฑ์คุณสมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทฯ มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามกฎระเบียบคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและ
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
เมื่อมีการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสามกรรมการซึง่ พ้น
จากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชนจากัดเข้าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างในการ
ประชุมคณะกรรมการครัง้ ต่อไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือนโดยบุคคลดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ย่อยในเครือ
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารงานในบริษัทฯ ย่อยในเครือ โดยการแต่งตัง้ ตัวแทนที่เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทฯ ย่อยในเครือ เพื่อให้มีสว่ นร่วมเป็ นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยในเครือ
โดยมีสว่ นในการควบคุมและกาหนดนโยบายการบริหารงาน
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมมิให้บคุ ลากรของบริษัทฯ นาข้อมูลภายในองค์กรไปเปิ ดเผยให้แก่ผอู้ ื่นหรือนาไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่ นตนรวมถึงเพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายในบริษัทฯ
ดังนี ้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารให้รบั ทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนคู่สมรส
และ บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะรวมถึงบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ .ศ. 2535 และตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กาหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ดาเนินการส่งหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ผบู้ ริหารทราบว่าผูบ้ ริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูล
ภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในรอบปี บญ
ั ชี
2562 ดังนี ้
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น
จานวนเงิน
1,310,000 บาท
จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย
จานวนเงิน
9,190,000 บาท
รวมทัง้ สิน้
จานวนเงิน 10,500,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
-ไม่มี9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
พนักงานเป็ น ทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็ นปั จจัยสาคัญสู่ความสาเร็จของบริษั ทฯ จึ งได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้า ง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดีงาม รวมทัง้ ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความสุภาพและให้ความ
เคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน การว่าจ้างแต่งตัง้ และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพืน้ ฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชิวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยูเ่ สมอ และยึดมั่นปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
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จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถอื หุ้น
บริษั ท ฯ มุ่ง มั่น เป็ น ตัว แทนที่ ดี ข องผู้ถื อ หุ้น ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้า งความพึง พอใจสูง สุด โดยค านึง ถึ ง การ
เจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้ การดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
และเชื่อถือได้ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
จรรยาบรรณว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งขัน
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัด
ต่อจริยธรรม
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
การดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ใดๆ ต้องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสี ยต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการ
คานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์รว่ มกันกับคูค่ า้ การคัดเลือกคูค่ า้ ต้องทาอย่างยุติธรรม
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ฯ ตระหนัก การเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของสัง คมซึ่ ง ต้อ งรับ ผิ ด ชอบในการช่ ว ยเหลื อ สัง คม การสนับ สนุน กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชนตลอดจนการสนับ สนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุง่ มั่นในการสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กบั ลูกค้าที่จะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพใน
ระดับราคาที่เหมาะสม รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั ต่อไปนี ้
1. สินค้าหรือบริการ ดาเนินงานเพื่อให้สินค้าหรือบริการทีมีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้
อย่างต่อเนื่อง
2. การรักษาข้อมูลของลูกค้า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากลูกค้าหรือจากผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ ก่อน เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบท
บังคับของกฎหมาย
จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับควรรับรู เ้ ข้าใจและสานึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบ
และบริหารทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทัง้ กล้าตัดสินใจ และยอมรับผลของการตัดสินใจนัน้ โดยไม่ผลักภาระให้กับ
ผูอ้ ื่น
ความรู้ ความสามารถ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับจะมุ่งเสริมสร้างความรู ค้ วามสามารถที่จาเป็ น โดยการประเมินความรู ้
ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่มีอยูใ่ ห้เหมาะสมกับงานที่รบั ผิดชอบและพัฒนาต่อยอดอยูเ่ สมอ
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การทางานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สนิ้ เปลือง (Efficiency and Economy)
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับควรทางานโดยเน้นการพัฒนาตนเอง และวิธีการทางานให้ดีที่สดุ อยู่เสมอ
ด้วยการวางแผนแสวงหาแนวทางป้องกันรวมทัง้ ประเมินทางเลือก และตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตงั้
ไว้ดว้ ยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่สนิ ้ เปลือง และใช้เวลาอย่า งคุม้ ค่าที่สดุ
ความคิดสร้างสรรค์
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ จะมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) แนวทาง
ใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของบริษัทฯ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ยึดติดหรือตีกรอบการทางาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทฯ ที่มีสาระสาคัญ
และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ้ ื่น
การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
การให้ขอ้ มูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานข้อมูลที่เป็ นจริง ถูกต้อง และปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังผูท้ ี่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รบั มอบหมาย ไม่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารแทนบริษัทฯ ได้ ไม่ว่าในด้านใดอันอาจส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ อันอาจทาให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน และมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทฯ
พึงปฏิบตั ิดงั นี ้
- กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ ต้ อ งไม่ ร ั บ เงิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนใดๆ เป็ นการ
ส่วนตัวจากลูกค้าคูค่ า้ ของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามบริษัทฯ
- กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ จะไม่ กู้ ยื ม เงิ น หรื อ เรี่ ย ไรเงิ น จากลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ท า
ธุรกิ จกับบริษัทฯ เว้นแต่ เป็ นการกูย้ ืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือ หรือสถาบัน
การเงินดังกล่าว
- กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ จะไ ม่ ร ั บ ของขวั ญ ที่ มี มู ล ค่ า เกิ น กว่ า ปกติ ป ระเพณี
นิยมที่บคุ คลทั่วไปพึงปฏิบตั ิตอ่ กัน
2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทฯ
การทาธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และเวลาทางาน
ของบริษัทฯ และต้องไม่เป็ นการแข่งขันกับธุรกิจบริษัทฯ การทาธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ทัง้ ในนามส่วนตัวครอบครัว หรือในนามนิติ
บุคคลใดๆ ที่ตนมีสว่ นได้สว่ นเสียจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด
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การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตนให้อ ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และต้องไม่มีส่วนรู เ้ ห็น
ช่วยเหลือ หรือกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย
การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ โดยไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ้ ื่น
การกากับดูแลและรายงาน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการพบเห็นการปฏิบตั ิที่
อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วแต่กรณี
ผูบ้ ริหารและผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาหนด
อย่างไรก็ ต ามจรรยาบรรณนี ้ อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี หากมี คาถามหรือ ข้อสงสัยให้ผูบ้ ริห ารและพนัก งาน ปรึกษา
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขัน้ ในกรณีที่มีขอ้ ขัดแย้ง การตีความ ให้ถือคาชีข้ าดของประธานกรรมการ บริหารเป็ นที่สดุ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
ภาพรวมการดาเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อ ม บริษั ทฯ ถื อเป็ นเรื่องที่ สาคัญไม่นอ้ ยกว่าการพัฒนาธุรกิ จ บริษั ทฯ ได้
ดาเนินการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอดฯ โดยเป็ นการเกือ้ กูลซึ่งกันและกันระหว่างธุรกิจกับสังคม
โดยรอบ ซึ่งรวมไปถึงการให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในสังคม อันจะเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่จะทาให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนทัง้ ในด้านธุรกิจ การพัฒนาสังคม และรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม บริษัทฯ ฯจึงได้กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่จะ
นาไปสูค่ วามยั่งยืน
แนวทางการดาเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะดาเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม จรรยาบรรณและการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจ
และดูแลรักษาสังคมและสิง่ แวดล้อม เพื่อที่จะนาพาให้บริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง ด้วยการปฏิบตั ิตาม
หลักแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้าง
“ความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability)” เป็ นสิ่งสาคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่การกาหนด
นโยบายของ CSR เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อ ชุมชนสังคม และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ การสร้างความน่าเชื่อถือ การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ที่ดีต่อสังคม
และเพื่อให้เป็ นไปตามปรัชญาในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนาไปปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกัน ดังนี ้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ในช่วงระหว่างปี 2560-2562 บริษัทฯ ประสบปั ญหาการแต่งตัง้ คณะกรรมการในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึง
ส่งผลต่อการควบคุมภายในที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการให้ครบถ้วน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจะดาเนินการโดย
คณะกรรมการและฝ่ ายบริหารของแต่ละบริษัทฯ โดยตรง เนื่องจากต้องเร่งแก้ไขปั ญหาการจัดทาและจัดส่งงบการเงินที่ไม่ได้
จัด ท า รวมถึ ง แก้ไขเหตุเพิ ก ถอนจากการเป็ น บริษั ทจดทะเบีย นในตลาดทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยเป็ น ประการแรกก่ อ น ใน
ขณะเดียวกันก็ได้พิจารณาการพัฒนาระบบควบคุมภายในควบคู่กนั ไป โดยที่ผ่านมาได้จดั ให้มีที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน
และในปั จจุบนั บริษัทฯ มีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายใน
อย่างไรก็ดี การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปั จจุบนั มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์
และสอดคล้องกับการดาเนินงานในปั จจุบนั โดยบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร
และระดับปฏิบตั ิงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพจึงได้กาหนดภาระหน้าที่อานาจการดาเนินการของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงานไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิ ดประโยชน์ และมีการแยกหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
ผูต้ ิดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ งั มี
การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงินโดยบริษัทฯ ได้จดั ให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ ริหารสายงานที่รบั ผิดชอบ
ทัง้ นีป้ ั จจุยนั บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและอยู่ระหว่าง่การจัดให้มีระบบควบคุมภายภายในขึน้ เพื่ อทาการ
สารวจและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็ นระยะเพื่อจัดทารายงาน ให้ผบู้ ริหารและกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาพร้อมทัง้ ทาข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมภาย ในของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในจะขึน้ โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
ปั จจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลให้ระบบการควบคุมภายในเป็ นไปข้อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. รายการระหว่างกัน
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทอาจมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ผ่านมาได้ดแู ลให้การเข้าทารายการระหว่างกันอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับตลาดทุน นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังทาหน้าที่พิจารณาสอบ
ทานถึงการทารายการเกี่ยวโยงที่ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการตลาดทุนแล้วว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ นัน้ เป็ นรายการที่เป็ นไปเพื่อการดาเนินธุรกิจปกติ
หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท หรือเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ไม่มีการถ่ายผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละ
รายการ บริษัท คานึงถึงเนือ้ หาความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย ทัง้ นีข้ อ้ มูลสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 และ ข้อ 10 ดังต่อไปนี ้
12.1 รายการธุรกิจที่สาคัญกับบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและ
บริษัทเหล่านัน้ ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี ้
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นโยบายการกาหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่ อย :
รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินชดเชยค่าเสี ยหายทางธุรกิจ
รายการธุรกิจกับบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้ องกัน :
การค้าประกัน

ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามบันทึกข้อตกลง

(หน่ าย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2561
25,500
292,898
5,239
7,178
-

23,400
294,919
2,914
7,180
-

25,200
295,895
4,575
7,186
93,541

ไม่คิดค่าธรรมเนี ยม

12.2 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายการคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบริษัทย่อยและบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้

ลักษณะความสั มพันธ์

(หน่ าย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2561
(ปรับปรุงใหม่ )

ลูกหนี้ อื่น
เงินทดรองจ่าย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินทดรองรับ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
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23,459
141,936
4,532,223
1,317,302
429,198
283,700
33,556

26,127
171,963
4,580,400
1,054,419
428,259
279,700
26,680

30,578
316,492
4,782,462
781,335
496,028
280,370
19,621
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12.3 สัญญารับจ้างบริการ
บริษัทได้ทาสัญญารับจ้างบริการกับบริษัทย่อยหลายแห่ง เพื่อทาหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ตามที่ระบุใน
สัญญา โดยได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 0.10 - 0.30 ล้านบาทต่อบริษัท โดยสัญญามีกาหนดเวลา 1 ปี และ
มีสิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญาได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา ทัง้ นีส้ ญ
ั ญาดั งกล่าวสิน้ สุดลงใน
ระหว่างปี 2564
การคา้ ประกัน
บริษัทมีภาระผูกพันจากการคา้ ประกันวงเงินกูย้ ืมระยะสัน้ ของบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ วิน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
จากสถาบันการเงินจานวน 150 ล้านบาท โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการคา้ ประกันระหว่างกัน
12.4

เงินให้กู้ยมื ระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บริษัทย่อยหลายแห่ง โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 6 ต่อปี และ
มีกาหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
12.5

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน
บริษัทยึดหลักการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม ดังนัน้ การทาข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ
ทางธุรกิจกับบุคคลภายนอก หรือการเข้าทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่ง กันและกัน
บริษัทจะปฏิบตั ิตามหลักการเดียวกันไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยบริษัทได้กาหนดขัน้ ตอนการดาเนินงานผูม้ ีอานาจอนุมตั ิของผูบ้ ริหาร
และระดับไว้อย่างชัดเจน เฉพาะเรือ่ งตามแต่กรณี โดยธุรกรรมทัง้ หมดสะท้อนสภาวะการตลาดในช่วงเวลาที่ประกอบธุรกิจ การ
กาหนดเกณฑ์/ขัน้ ตอนดังกล่าวบริษัทกระทาอย่างเปิ ดเผยโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นหลัก นอกจากนัน้ บริษัทยัง
มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิหรือเพื่อ
ทราบเป็ นปกติประจา ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันกั บบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้
ทัง้ หมดต่อ สาธารณะตามหลัก เกณฑ์วิธี การ และการเปิ ด เผยรายการที่เกี่ ย วโยงกัน ของบริษั ทจดทะเบี ยน ประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ถือปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอย่างเคร่งครัด
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
กรณีเกิดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะต้องเป็ นรายการที่ดาเนินการ
ทางธุรกิจตามปกติ มีกาหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับการทารายการค้าปกติ คือเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เช่นเดียวกับ
เงื่อนไขของรายการที่เกิดขึน้ ระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกทั่วไป ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ สาหรับนโยบายการกาหนด
ราคาซื อ้ ขายหรือ การบริก ารระหว่ า งบริษั ท กับ บริษั ท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน จะก าหนดจากราคาเชิ ง พาณิ ช ย์ต ามปกติ ข องธุ ร กิ จ
เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กบั กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะเปิ ดเผย ชนิด และมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ใช้บงั คับกับการทารายการ
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 งบการเงิน
ก. ผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีสาหรับงบการเงินประจาปี 2563 มีดงั นี ้
สรุปรายงานของผูส้ อบบัญชี ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา
รายงานของผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ผูส้ อบบัญชี :

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3885

ความเห็นผูส้ อบบัญชี :

สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานของผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผูส้ อบบัญชี :

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3885

ความเห็นผูส้ อบบัญชี :

สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่
บริษัท
ต่อมาผูส้ อบบัญชีได้เปลีย่ นแปลงความเห็นเป็ นมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562ที่แสดง
เปรียบเทียบ ในรายงานผูส้ อบบัญชีลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

รายงานของผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผูส้ อบบัญชี :

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3885

ความเห็นผูส้ อบบัญชี :

สานักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่
บริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จากัด )มหาชน(
ความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
(1) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั อิ นเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งที่อาจมีข้ ึนของรายการที่กล่าวไว้ในวรรค (2) ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะ
การเงินของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั อินเตอร์
ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
(2) เนื่องจากสถานการณ์ตามที่กล่าวดังต่อไปนี้
2.1) ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18. กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของธุรกิ จโรงแรมดาราเทวี ซึ่ งการประเมินราคาได้อิงกับข้อสมมติฐานและประมาณการ
สาหรับการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้นที่จดั ทาโดยกลุ่มบริ ษทั และผลของการวิเคราะห์น้ ี ไม่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มูลค่าตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของสิ นทรัพย์เหล่านี้ มีการด้อยค่า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2560 จนถึงปั จจุบนั หน่วยงาน
ราชการท้องถิ่น ได้มีคาสั่งให้ระงับการใช้อาคารบางอาคารและการให้บริ การห้องพักส่ วนที่เกินจากที่ได้รับอนุญาต
มีผลทาให้รายได้จากธุ รกิ จโรงแรมดาราเทวีลดลงอย่างมีนยั สาคัญและส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของธุรกิ จ
โรงแรมดาราเทวี ประกอบกับในระหว่างปี 2563 จนถึงปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ได้หยุดดาเนิ นกิจการธุ รกิจโรงแรมดารา
เทวี ชัว่ คราว อันเนื่ องมาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ซึ่ งใน
สถานการณ์ ของความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญอย่างมากต่อผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ทาให้เกิ ดความไม่
แน่นอนโดยรวมต่อการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การด้อยค่า
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้วา่ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
ธุรกิ จโรงแรมดาราเทวี จานวน 3,387.98 ล้านบาท และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จานวน 220.61 ล้านบาท
ที่แสดงในงบการเงินรวมและเงินที่บริ ษทั ให้บริ ษทั ย่อยกูย้ ืมและดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ จานวนรวม 5,460.00 ล้านบาท
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองจ่าย จานวนรวม 48.25 ล้านบาท ที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกต้องหรื อไม่
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2.2) ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 18 กลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศกัมพูชา
ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี จานวน 273.82 ล้านบาทในงบการเงินรวม
ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถระบุได้วา่ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวที่แสดงใน
งบการเงิ นรวมและมูลค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย จานวน 33.00 ล้านบาท เงินที่ บริ ษทั ให้บริ ษทั ย่อยกูย้ ืมและ
ดอกเบี้ย ค้างรับจานวนรวม 271.70 ล้านบาท ลูกหนี้ อื่นและเงินทดรองจ่าย จานวนรวม 40.39 ล้านบาท ที่แสดงใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ถูกต้องหรื อไม่
2.3) ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18. อุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 จานวน 119.02 ล้านบาท ในงบการเงินรวมที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถตรวจสอบความมีอยูจ่ ริ งและ
ไม่สามารถระบุได้วา่ มูลค่าดังกล่าวถูกต้องหรื อไม่ เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลการตรวจนับของอุปกรณ์ดงั กล่าว
2.4) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8. ว่า เงินที่อดีตกรรมการของบริ ษทั ได้รับจากบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่งจานวน 40.15 ล้านบาท ซึ่งแสดงภายใต้บญั ชี “รายจ่ายรอการพิสูจน์” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารชุดปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบเอกสารที่อดีตกรรมการนามาแสดงในปี 2564 ว่า
เป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อบริ ษทั หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้วา่ มีรายการ
ปรับปรุ งใดที่จาเป็ นต่อบัญชีดงั กล่าวหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไป
ตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า
ความไม่ แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
(3) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ซึ่งระบุวา่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สถานะทางการเงินบางส่ วนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นดังนี้
ล้านบาท

ปั จจัยเสี่ ยง
ต่อการดาเนินการต่อเนื่อง
(1) กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

กลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
(964)
81

(935)

บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
(247)

(249)
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(2) ขาดทุนสะสม

(9,843)

(8,882)

(4,787)

(4,541)

11,188

10,699

2,441

2,185

(4,975)

(4,016)

104

351

(3) หนี้สินหมุนเวียนมากกว่า
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
(4) ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
(ขาดทุนสะสมเกินทุน)

นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้เกิดการฟ้องร้องระหว่างอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารหลักของบริ ษทั ในช่วงปี พ.ศ.2559
ทาให้เกิดปั ญหาการขัดแย้งอย่างรุ นแรงในการบริ หารงาน จนส่ งผลต่อการบริ หารการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และทา
ให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้ และมีการฟ้องร้องของเจ้าหนี้ ตามมา ตลอดจนอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารบางท่านของบริ ษทั ได้
ถูกกล่าวโทษจากหน่วยงานกากับดูแล ทาให้เจ้าหนี้ ส่วนใหญ่ได้ฟ้องร้องต่อศาลแล้ว ซึ่ งคดีความส่ วนใหญ่ได้มีคาพิพากษา
ถึงที่สุด ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1 และ 36 และมีคดีความที่ศาลได้พิพากษาถึงที่สุดแล้วตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.2 ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากคาพิพากษาดังกล่าว จานวน 1,952.41
ล้านบาท ในปี 2560 และต้องรับรู ้ดอกเบี้ยตามคาพิพากษา จานวนเงินสุ ทธิ 52.11 ล้านบาทต่อปี ในปี 2561 2562 และ 2563
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
มีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
(4) ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นมีดงั นี้
(4.1) ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับคดีความที่บริ ษทั ถูกฟ้องร้อง
(4.2) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.2 ที่ระบุวา่ ในปี 2560 กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้หนี้ สินตาม
คาพิพากษาจากการค้ าประกันตามคาพิพากษาสิ้นสุดของศาล เป็ นจานวนเงินสุ ทธิ 1,952.41 ล้านบาท ทาให้เกิด
ค่าใช้จ่ายจากภาระค้ าประกันดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2560 ในจานวน
เดียวกัน และต้องรับรู ้ดอกเบี้ยตามคาพิพากษา จานวนเงินสุ ทธิ 52.11 ล้านบาทต่อปี ในปี 2561 2562 และ
2563 ซึ่งได้บนั ทึกเพิม่ ในบัญชีหนี้สินตามคาพิพากษาจากการค้ าประกัน
ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
(5) เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้ นอกจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรค (2) เกณฑ์ในการแสดง
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ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และวรรค (3) ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้
กาหนดเรื่ องที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ เพื่อสื่ อสารในรายงานของข้าพเจ้า
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้ อมวิธีกำรตรวจสอบมีดังต่ อไปนี ้
การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยม และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18. และ 31. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าความนิ ยม
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของธุ รกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ในงบการเงิ น
รวมเป็ นจานวนที่มีนยั สาคัญ ซึ่งการพิจารณาด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ใช้ดุลยพินิจที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารของกลุ่ม
บริ ษทั เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว กาหนดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์น้ นั
ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ต้องประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่า จะได้รับจากสิ นทรัพย์ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์ผลการดาเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคต รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติต่างๆ
ที่สาคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงระบุวา่ การประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นเรื่ องที่มีนยั สาคัญ ซึ่ งต้องให้ความ
สนใจเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ
วิธีกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำต่ อเรื่ องดังกล่ ำว
ข้าพเจ้าได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมและที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายไฟฟ้ าจาก
พลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศไทย ในงบการเงิ นรวม โดยได้ทาความเข้าใจและประเมินความสมเหตุสมผลของ
หลักฐานที่ ใช้สนับสนุ นในเรื่ องของข้อสมมติและวิธีการที่ ใช้ในการจัดทาประมาณการกระแสเงิ นสดรับและจ่ายใน
อนาคตที่ ได้รับจากการใช้สินทรัพย์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่ กลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ใช้ในการคานวณหามูลค่าที่คาดว่า จะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว และยังได้พิจารณาถึงความ
เพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
เรื่ องอื่น
(6) งบการเงินรวมของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงิ น
เฉพาะกิจการของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบ ข้าพเจ้าเป็ นผูต้ รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและได้เสนอรายงานแบบไม่
แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว ตามรายงานลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งแนบท้ายรายงานนี้ ต่อมากลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ได้ปรับปรุ งย้อนหลังรายการตามที่ได้เคยระบุไว้ในวรรคที่ 2.2 ในรายงานผูส้ อบบัญชี ต่องบการเงินสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวข้างต้น และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6. และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุ งดังกล่าวแล้วพบว่า
ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นความเห็นของข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนแปลงเป็ นมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเปรี ยบเทียบดังกล่าว
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ข้ อมูลอื่น
(7) ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่
ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่า จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการคือการอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่น มีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อ
ปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(8) ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อ ง
ตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับ ผิด ชอบเกี่ ย วกับ การควบคุม ภายในผูบ้ ริ หารพิจารณาว่า
จาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เ กณฑ์ก ารบัญ ชี สาหรับ การดาเนิ น งานต่อ เนื่ อ งเว้น แต่ผูบ้ ริ หาร มี ความตั้งใจที่ จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุด
ดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(9) การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ยความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล
คือ ความเชื่อมัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่า การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
แต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
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กิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า รวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จ การ ไม่ว่า จะเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อข้อ ผิด พลาดออกแบบและปฏิ บัติ ง านตามวิธีการตรวจสอบ เพื่ อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะ
สู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร



สรุ ป เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์การบัญ ชี สาหรั บ การดาเนิ นงานต่ อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่า มีความไม่แน่นอนที่ มีสาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่
อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
หรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบ ที่ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็ นของ
ข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุม
ภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอด จนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่า มีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า กระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระจากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสาคัญมากที่ สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการในปี ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 18 พฤศจิ กายน 2564
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ข. ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถอื หุน้
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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งบกระแสเงินสด
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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อัตราส่วนทางการเงิน

2563

2562

2561

(ปรับปรุ งใหม่)
อัตราส่วนสภาพคล่อง:
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.04

0.05

0.05

อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)

(11.35)

0.73

4.21

อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)

(196.91)

(133.08)

(97.58)

n/a

n/a

n/a

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

(12.98)

(11.53)

(8.39)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)

(15.94)

(14.28)

(10.70)

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

(2.44)

(2.96)

(5.61)

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)

(1.02)

(0.94)

(0.48)

กาไรต่อหุน้ (บาท)

(0.48)

(0.46)

(0.41)

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)

(2.44)

(1.96)

(1.02)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร:

อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน:

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน:

อัตราส่วนสภาพคล่องของปี 2563 ลดลงจากปี ก่อนเล็กน้อย ความสามารถในการทากาไรลดลง มีอตั รากาไรขัน้ ต้น
เป็ นลบ และ อัตรากาไรสุทธิเป็ นลบ เนื่องจากรายได้ของธุรกิจโรงแรมลดลงจากการถูกระงับการใช้อาคารบางส่วนจากหน่วย
ราชการท้องถิ่นตัง้ แต่ปี 2560 และสถานการณ์ COVID 19 และมีค่าใช้จ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงานส่วนโรงแรม
เนื่องจากเกิดขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ ตามคาพิพากษาจากการคา้ ประกัน และขาดทุนจากการ
ดาเนินงานที่ยกเลิกของบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึง่ ทาให้ประสิทธิภาพในการดาเนินงานยังไม่สามารถพัฒนาให้ดีขนึ ้ ได้
13.2 คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ความเห็นของฝ่ ายจัดการต่องบการเงิน
1. บริษัทมีการเปลีย่ นแปลงคณะกรรมการและผูบ้ ริหารโดยได้รบั การจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และมีการจดทะเบียนครัง้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยที่คณะกรรมการบริษัทเดิม ใน
ปี 2560 และ 2561 ไม่ได้จัดทาและจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษัทภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด ทาให้คณะกรรมการในขณะนัน้ ต้องใช้เวลาในการสรรหาผูส้ อบบัญชี ที่จะให้บริการในการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ตัง้ แต่ปี 2560-2562 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผูบ้ ริหารปั จจุบนั มี หน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทในการจัดทาการเสนอให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การตรวจสอบ การ
ออกงบการเงินและจัดส่งงบการเงิน สาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยูบ่ นพืน้ ฐานข้อจากัดของข้อมูล
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อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่า งบการเงินที่ได้จดั ทาขึน้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
2. บริษัท ได้รบั การตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากผูส้ อบบัญชีโดยผูส้ อบบัญชีได้
แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวเป็ นแบบแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งแตกต่างจากงบการเงินของปี ก่อนหน้า 4 ปี ที่
ผูส้ อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยที่คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหารปั จจุบนั ได้แก้ไขปั ญหาต่างๆ และได้ปรับปรุ ง
รายการย้อนหลังตามที่ผสู้ อบบัญชีได้ระบุไว้ในรายงานผูส้ อบบัญชีต่องบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้
งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั
และผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบรายการปรับปรุ งดังกล่าวแล้วพบว่าถูกต้องและเหมาะสม ดังนัน้ ความเห็นของผูส้ อบบัญชีต่องบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเปรียบเทียบ จึงเปลี่ยนแปลงจากไม่
แสดงความเป็ นแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
อย่างไรก็ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจาปี 2563 ยังมีบางประเด็นที่บริษัทยังอยู่ในระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขปั ญหา ซึ่งอาจมีรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่องบการเงินดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีจึงได้แสดงความเห็นต่องบ
การเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อย่างมีเงื่อนไข
3. ปั จจุบนั ทรัพย์สนิ ของบริษัท และบริษัทย่อยที่ถกู ยึดไว้ตามหมายบังคับคดี มีหนุ้ สามัญของบริษัทย่อย และทรัพย์สิน
อื่นของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33
4. ประเด็นที่เป็ นเงื่อนไขต่อการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชีมีดงั นี ้
4.1 ในปี 2560 จนถึงปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมดาราเทวี หน่วยงานราชการท้องถิ่นได้มีคาสั่งระงับใช้อาคารบาง
อาหารและการให้บริการห้องพักส่วนที่เกินจากที่ได้รบั อนุญาตและส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี
ประกอบกับในระหว่างปี 2563 จนถึงปั จจุบนั บริษัทได้หยุดดาเนินการธุรกิจโรงแรมดาราเทวี เป็ นการชั่วคราว อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็ นสถานการณ์สง่ ผลให้มีความไม่แน่นอนที่เป็ น
สาระสาคัญต่อผลการดาเนินงาน และส่งผลต่อการประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์การด้อยค่า ทา
ให้ผสู้ อบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่า มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ที่แสดงในงบ
การเงินรวม และเงินที่บริษัทให้บริษัทย่อยกูย้ ืมและดอกเบีย้ ค้างรับ รวมถึงลูกหนีอ้ ื่นและเงินทดรองจ่ายที่แสดงในงบการเงิน
เฉพาะกิจการถูกต้องหรือไม่
4.2 ผูส้ อบบัญชีไม่สามารถระบุได้ว่า มูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศกัมพูชา ซึง่ ปั จจุบนั กลุม่ บริษัทอยูร่ ะหว่างการประเมินราคา และมูลค่ า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินที่บริษัทให้กยู้ ืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบีย้ ค้างรับ รวมถึงลูกหนีอ้ ื่นและเงินทดรองจ่ายที่แสดงในงบ
การเงินเฉพาะกิจการบริษัท ถูกต้องหรือไม่
4.3 ผูส้ อบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงของอุปกรณ์ ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง และไม่สามารถระบุได้
ว่ามูลค่าดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทย่อยดังกล่าวอยูร่ ะหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจนับของอุปกรณ์
ดังกล่าว
4.4 ผูส้ อบบัญชีไม่สามารถระบุได้วา่ เงินที่อดีตกรรมการของบริษัทได้รบั จากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งแสดงรายการ
ภายใต้บญ
ั ชี "รายจ่ายรอการพิสจู น์" ว่าเป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อบริษัทหรือไม่ ดังนัน้ ผูส้ อบบัญชีจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการ
ปรับปรุ งใดที่จาเป็ นต่อบัญชีดงั กล่าวหรือไม่ เนื่องจากผูบ้ ริหารปั จจุบนั อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่อดีตกรรมการนามา
แสดงในปี 2564
4.5 ความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
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แบบ 56-1 ปี 2563
ภาพรวมผลการดาเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็สจาหรับปี สนิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
สาหรับปี สนิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
รายได้
ค่าใช้จ่าย

2563

2562

543.00

ล้านบาท

2563

2562

730.01 (187.01) (25.62)

324.05

323.55

1,039.78 1,184.06 (144.28) (12.19)

132.39

143.29 (10.90) (7.61)

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน
(496.78) (454.05)

%

ล้านบาท

%

0.50 0.15

42.73

9.41

191.66

180.26

11.40 6.32

483.71

1.74

0.36

420.50

408.32

12.18 2.98

กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี (964.14) (934.58)

29.56

3.16 (246.66) (248.80)

(2.14) (0.86)

ต้นทุนทางการเงิน

485.45

*งบการเงินสาหรับปี สนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีน่ ามาเปรียเทียบเป็ นงบการเงินทีป่ รับปรุงใหม่
ผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิสาหรับปี 964.14 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ จากปี ก่อน 29.56 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นขาดทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.16 โดยสาเหตุหลักทีท่ าให้มีผลขาดทุนเพิม่ เนื่องจาก รายได้รวมลดลง 187.01 ล้าน
บาท ซึง่ เป็ นผลของรายได้สว่ นธุรกิจโรงแรมที่หยุดการดาเนินกิจการชั่วคราวอันมีสาเหตุจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิท 19
ในขณะเดียวกันค่าใช้จา่ ยลดลงจากปี ก่อน 144.28 ล้านบาท เป็ นผลของการหยุดกิจการชั่วคราวของธุรกิจส่วนโรงแรมทาให้
ต้นทุนบริการลดลง 148.2 ล้านบาท และมีคา่ ใช้จ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน 31.94 ล้านบาท
ผลการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิสาหรับ ปี 246.66 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี ก่อน
2.14 ล้านบาท หรือคิดเป็ นขาดทุนลดลงร้อยละ 0.86 โดยมีรายได้ใกล้เคียงกับปี ก่อน และมีค่าใช้จ่ายลดลง 10.90 ล้านบาท
บาท และมีตน้ ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ 12.18 ล้านบาท
ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ผลต่าง เพิ่ม (ลด) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ผลต่าง เพิ่ม (ลด)

2563

ล้านบาท

2562

%

2563

2562

ล้านบาท

7,081.52 7,775.56 (694.04) (8.93) 8,768.53 8,595.32 173.21

2.02

รวมหนีส้ นิ

12,008.57 11,739.11 269.46

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

(4,927.04) (3,963.55) (963.49) (24.31) 103.81 350.52 (246.71) (70.38)

*งบกำรเงิน ณที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่นำมำเปรี ยบเทียบเป็ นงบกำรเงินที่ปรั บปรุงใหม่
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2.30 8,664.72 8,244.80 419.92

%
5.09

แบบ 56-1 ปี 2563
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวม 7,081.52 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 694.04
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 8.93 โดยมีสาเหตุจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 28.49 ล้านบาท สินค้าคงเหลือสุทธิ
ลดลงจากการตัง้ ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและสูญหายเพิ่มขึน้ 32.89 ล้านบาท เงินที่ติดภาระคา้ ประกันลดลง 60.94 ล้านบาท
เนื่องจากได้นาเงินฝากที่วางคา้ ประกันเงินกูย้ ิมโครงการโรงไฟฟ้าในส่วนที่ปลอดภาระไปชาระหนีเ้ งินกูย้ ืมโครงการโรงไฟฟ้า
ดังกล่าว เพื่อเป็ นการลดภาระดอกเบีย้ และต้นทุนทางการเงิน
นอกจากนีก้ ลุม่ บริษัทมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึน้ 412.57 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินกลุ่มโรงไฟฟ้า
และเครือ่ งจักรอุปกรณ์ 67.58 ล้านบาท และตัดจาหน่ายสิทรัพย์ไม่มีตวั ตน 86.88 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทมีหนีส้ ินรวมจานวน 12,008.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจานวน 269.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ
2.30 ส่วนใหญ่เป็ นการเพิ่มขึน้ ของดอกเบีย้ ค้างจ่ายของหนีส้ นิ ผิดนัดชาระและหนีส้ นิ ตามคาพิพากษาจากการคา้ ประกัน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมมีจานวนติดลบ 4,927.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนจานวน 963.49 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
24.31 โดยมีสาเหตุมาจากการตัง้ ด้อยค่าสินทรัพย์ ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึน้ ทาให้กลุม่ บริษัทมี
ขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2563 จานวน 965.45 ล้านบาท
สาหรับงบการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวม 8,768.53 ล้านบาทเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
173.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.02 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึน้ ของต้นทุนทางการเงินมีหนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ 419.92
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.09 เป็ นการเพิ่มขึน้ ของดอกเบีย้ ค้างจ่ายของหนีส้ ินผิดนัดชาระ และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลง
246.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.38 โดยบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2563 จานวน 246.66 ล้านบาท
กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2562

2563

2562

137.72

236.43

(44.09)

(2.71)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

63.82

(12.35)

42.47

3.73

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(231.15)

(230.39)

4.00

(0.67)

ผลต่างอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน

1.11

3.92

0.00

0.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สุทธิ

(28.50)

(2.39)

2.38

0.35

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

157.57

159.96

0.54

0.19

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

129.07

157.57

2.92

0.54

*งบกำรเงิน สำหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่นำมำเปรี ยเทียบเป็ นงบกำรเงินที่ปรั บปรุ งใหม่

ในปี 2563 งบการเงินรวมของ บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 137.72 ล้าน
บาท มีกระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมการลงทุน 63.82 ล้านบาท และมีกระแสเงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
231.15 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 28.50 ล้านบาท และมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี 129.07 ล้านบาท
98

แบบ 56-1 ปี 2563
สาหรับกระแสเงินสด ปี 2563 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน 44.09 ล้านบาท มี
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 42.47 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 2.38 ล้านบาท
และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี 2.92 ล้านบาท

99

งบการเงิน

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
- เครดิตภาษีมูลค่าเพิ�ม
- ภาษีซื�อรอใบกํากับ
- อื�นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที�ติดภาระคํ�าประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื�อขาย - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7, 33
6, 8, 9, 33
6, 9, 10
11

5.1, 12
5.1, 13
6, 14, 33
5.1, 15
16, 33
17, 33
6, 18, 33
19
6, 31
6, 20
21
22

31 ธันวาคม
2563

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2562
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2562
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2562
2562
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)

129,074,839
252,942,241
17,931,022

157,570,906
251,066,726
51,480,709

159,959,570
217,818,516
52,520,442

2,923,056
1,592,534,352
4,532,222,925
14,484,219

536,835
1,351,384,375
4,580,399,934
45,448,559

192,147
1,153,045,328
4,611,169,175
45,448,559

99,659,031
12,119,295
3,869,981
515,596,409

102,668,171
11,983,408
9,325,273
584,095,193

111,121,663
9,093,271
11,298,524
561,811,986

76,944,814
424,731
3,048
6,219,537,145

78,054,394
366,389
3,047
6,056,193,533

78,901,066
342,841
3,048
5,889,102,164

41,515,947
209,875,196
172,189,577
5,806,482,829
28,557,440
55,873,044
159,883,234
20,863,158
70,687,229
6,565,927,654
7,081,524,063

102,460,050
1,527,617
220,764,025
172,189,577
6,286,927,509
105,869,279
250,319,888
17,812,077
33,594,504
7,191,464,526
7,775,559,719

70,953,252
1,556,195
220,764,025
172,189,577
6,799,254,834
160,022,512
365,753,020
18,757,640
62,291,886
7,871,542,941
8,433,354,927

1,475,134
2,296,074,805
46,800,000
162,404,121
140,965
2,150,682
39,948,818
2,548,994,525
8,768,531,670

2,296,074,805
1,527,617
46,800,000
184,857,190
327,610
1,541,506
7,998,650
2,539,127,378
8,595,320,911

300,000
2,296,074,805
1,556,195
46,800,000
247,134,880
525,015
1,541,506
7,185,688
2,601,118,089
8,490,220,253

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินที�ผิดนัดชําระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่าส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อยและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินตามคําพิพากษาจากการคํ�าประกัน - สุทธิ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
หนี�สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

31 ธันวาคม
2563

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2562
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2562
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2562
2562
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)

8,846,210,538
383,469,462

8,425,421,278
384,144,035

7,862,811,293
108,200,881
324,115,574

7,778,159,095
597,396,367

7,364,841,645
595,109,116

6,963,703,340
644,119,279

24
5.2, 25
9
26.2

327,907,549
4,638,053
7,579,273
2,108,728,255
6,521,558
18,923,012
11,703,977,700

378,050,090
7,500,000
2,056,622,384
4,433,031
26,687,629
11,282,858,447

565,484,529
9,600,000
2,004,516,513
2,928,914
32,309,153
10,909,966,857

283,700,000
1,516,330
8,660,771,792

279,700,000
1,806,678
8,241,457,439

280,370,000
1,386,152
7,889,578,771

24
5.2, 25
6, 21

13,091,547
11,065,066
266,022,383
12,264,264
2,145,284
304,588,544
12,008,566,244

136,725,395
309,040,545
5,811,725
4,672,897
456,250,562
11,739,109,009

169,384,587
359,054,566
1,736,672
9,638,020
539,813,845
11,449,780,702

3,952,427
3,952,427
8,664,724,219

3,342,195
3,342,195
8,244,799,634

1,292,636
1,292,636
7,890,871,407

26.1, 33
6, 9

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,691,819,598 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,020,842,072 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื�อคืน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรเพื�อทุนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรรเพื�อสํารองอื�น
ส่วนที�ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที�เป็นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

27

6
6
6

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2562
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม
2562
(ปรับปรุงใหม่)

2,691,819,598

2,691,819,598

2,691,819,598

2,691,819,598

2,691,819,598

2,691,819,598

2,020,842,072
16,110,971
2,853,293,244

2,020,842,072
16,110,971
2,853,293,244

2,020,842,072
16,110,971
2,853,293,244

2,020,842,072
16,110,971
2,853,293,244

2,020,842,072
16,110,971
2,853,293,244

2,020,842,072
16,110,971
2,853,293,244

44,372,803
4,000,000
(9,890,226,598)
(23,122,105)
(4,974,729,613)
47,687,432
(4,927,042,181)
7,081,524,063

44,372,803
4,000,000
(8,930,858,396)
(23,771,838)
(4,016,011,144)
52,461,854
(3,963,549,290)
7,775,559,719

44,372,803
4,000,000
(7,998,800,709)
(11,226,927)
(3,071,408,546)
54,982,771
(3,016,425,775)
8,433,354,927

44,372,803
4,000,000
(4,835,580,090)
768,451
103,807,451
103,807,451
8,768,531,670

44,372,803
4,000,000
(4,588,918,747)
820,934
350,521,277
350,521,277
8,595,320,911

44,372,803
4,000,000
(4,340,119,756)
849,512
599,348,846
599,348,846
8,490,220,253

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�รายงานในปีก่อน
การปรับปรุงงบการเงินปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 - ตามที�รายงานในปีก่อน
การปรับปรุงงบการเงินปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 - หลังปรับปรุง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - หลังปรับปรุง
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

6

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
2,020,842,072
2,020,842,072
2,020,842,072

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นทุน
ซื�อคืน
16,110,971
16,110,971
16,110,971

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
2,853,293,244
2,853,293,244
2,853,293,244

สํารอง
ตามกฎหมาย
44,372,803
44,372,803
44,372,803

สํารองอื�น
4,000,000
4,000,000
4,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร
(7,913,804,149)
(1,017,054,247)
(8,930,858,396)
(959,368,202)
(9,890,226,598)

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี�ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
820,934
820,934
(52,483)
768,451

2,020,842,072
2,020,842,072
2,020,842,072

16,110,971
16,110,971
16,110,971

2,853,293,244
2,853,293,244
2,853,293,244

44,372,803
44,372,803
44,372,803

4,000,000
4,000,000
4,000,000

(7,048,080,635)
(950,720,074)
(7,998,800,709)
(932,057,687)
(8,930,858,396)

849,512
849,512
(28,578)
820,934

ผลต่างของ
อัตราแลกเปลี�ยน
จากการแปลง
ค่างบการเงิน
(491,799)
(24,100,973)
(24,592,772)
702,216
(23,890,556)

รวม
องค์ประกอบ
อื�นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
329,135
(24,100,973)
(23,771,838)
649,733
(23,122,105)

ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย
59,787,857
(7,326,003)
52,461,854
(4,774,422)
47,687,432

รวม
(2,915,068,067)
(1,048,481,223)
(3,963,549,290)
(963,492,891)
(4,927,042,181)

(7,927,416)
(4,149,023)
(12,076,439)
(12,516,333)
(24,592,772)

(7,077,904)
(4,149,023)
(11,226,927)
(12,544,911)
(23,771,838)

59,785,057
(4,802,286)
54,982,771
(2,520,917)
52,461,854

(2,056,754,392)
(959,671,383)
(3,016,425,775)
(947,123,515)
(3,963,549,290)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

กําไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�รายงานในปีก่อน
การปรับปรุงงบการเงินปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 - ตามที�รายงานในปีก่อน
การปรับปรุงงบการเงินปีก่อน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 - หลังปรับปรุง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - หลังปรับปรุง
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

6

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
2,020,842,072
2,020,842,072
2,020,842,072

ส่วนเกิน มูลค่า
หุ้นทุนซื�อคืน
16,110,971
16,110,971
16,110,971

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
2,853,293,244
2,853,293,244
2,853,293,244

สํารอง
ตามกฎหมาย
44,372,803
44,372,803
44,372,803

สํารองอื�น
4,000,000
4,000,000
4,000,000

2,020,842,072
2,020,842,072
2,020,842,072

16,110,971
16,110,971
16,110,971

2,853,293,244
2,853,293,244
2,853,293,244

44,372,803
44,372,803
44,372,803

4,000,000
4,000,000
4,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร
(3,378,505,166)
(1,210,413,581)
(4,588,918,747)
(246,661,343)
(4,835,580,090)

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี�ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
820,934
820,934
(52,483)
768,451

รวมองค์ประกอบ
อื�นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น
820,934
820,934
(52,483)
768,451

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
1,560,934,858
(1,210,413,581)
350,521,277
(246,713,826)
103,807,451

(3,173,727,839)
(1,166,391,917)
(4,340,119,756)
(248,798,991)
(4,588,918,747)

849,512
849,512
(28,578)
820,934

849,512
849,512
(28,578)
820,934

1,765,740,763
(1,166,391,917)
599,348,846
(248,827,569)
350,521,277

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื�น
- รายได้ค่าบริหารจัดการ
- ดอกเบี�ยรับ
- กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื�นๆ
รวมรายได้

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
(ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ�งเป็นไปตาม TFRS 9
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

2563

2562
(ปรับปรุงใหม่)

412,190,943
77,434,241

433,428,790
268,858,589

9
9

2,200,000
3,792,554
28,351,975
19,032,677
543,002,390

2,668,234
1,330,398
23,725,271
730,011,282

25,500,000
293,038,803
5,512,227
324,051,030

23,400,000
297,171,747
2,973,703
323,545,450

6
6
6
6

399,570,791
145,635,932
10,486,776
238,698,141

403,326,437
293,833,773
45,476,746
217,421,854

60,113,348

52,142,534

6, 8, 11, 18, 30
6, 30, 31

111,356,205
49,996,235

117,741,670
54,153,233

30,964,340
-

71,193,626
-

26.1
6, 10
26.2
30

31,935,969
52,105,871
1,039,785,920

52,105,871
1,184,059,584

40,000,000
1,308,813
132,386,501

19,951,950
143,288,110

6, 9

(496,783,530)
(485,450,758)

(454,048,302)
(483,711,999)

191,664,529
(420,495,496)

180,257,340
(408,318,342)

7,970,620
(974,263,668)
39,817,574
(934,446,094)
(29,696,530)
(964,142,624)

(118,737)
(937,879,038)
42,622,799
(895,256,239)
(39,325,165)
(934,581,404)

(18,439,552)
(247,270,519)
609,176
(246,661,343)
(246,661,343)

(20,737,989)
(248,798,991)
(248,798,991)
(248,798,991)

6, 8, 9, 10, 22, 30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2562
(ปรับปรุงใหม่)

29
29

9

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื�น
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
- ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
- ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความจากการคํ�าประกัน
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
- เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
- ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตามคําพิพากษาจากการคํ�าประกัน
รวมค่าใช้จ่าย

2563

6, 28
3.5

-

-

-

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รายการที�ไม่ต้องถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที�กําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

6

6
6

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
- กําไร(ขาดทุน)ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่จากการดําเนินงานต่อเนื�อง
- กําไร(ขาดทุน)ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่จากการดําเนินงานที�ยกเลิก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
(ปรับปรุงใหม่)
(964,142,624)
(934,581,404)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
(ปรับปรุงใหม่)
(246,661,343)
(248,798,991)

702,216

(12,516,333)

-

-

(52,483)
649,733
(963,492,891)

(28,578)
(12,544,911)
(947,126,315)

(52,483)
(52,483)
(246,713,826)

(28,578)
(28,578)
(248,827,569)

(959,368,202)
(4,774,422)
(964,142,624)

(932,057,687)
(2,523,717)
(934,581,404)

(246,661,343)
(246,661,343)

(248,798,991)
(248,798,991)

(958,718,469)
(4,774,422)
(963,492,891)

(944,602,598)
(2,523,717)
(947,126,315)

(246,713,826)
(246,713,826)

(248,827,569)
(248,827,569)

(0.4600)
(0.0147)

(0.4418)
(0.0195)

(0.1221)
-

(0.1231)
-

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
ผลกําไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
(ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ�งเป็นไปตาม TFRS 9
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
ค่าเสื�อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายตัดบัญชี
กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุ
ขาดทุนของการดําเนินงานที�ยกเลิก
เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตามสัญญาประนีประนอมยอมความจากการคํ�าประกัน
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นตามคําพิพากษาจากการคํ�าประกัน
(กําไร)ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี�ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เจ้าหนี�อื�นและหนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
จ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
2563
2562
(ปรับปรุงใหม่)

(974,263,668)

(937,879,038)

(247,270,519)

(248,798,991)

(7,970,620)
111,356,205
49,996,235
417,322,262
86,880,239
862,501
(28,351,975)
6,452,539
(29,696,530)
31,935,969
52,105,871
(3,792,554)
485,450,758

118,737
117,741,670
54,153,233
418,095,643
88,514,679
250,700
(1,330,398)
4,075,053
(39,325,165)
52,105,871
(2,668,234)
483,711,999

18,439,552
30,964,340
22,614,497
186,645
610,232
40,000,000
1,308,813
(293,038,803)
420,495,496

20,737,989
71,193,626
22,859,729
197,405
2,049,559
19,951,950
(297,171,747)
408,318,342

198,287,232

237,564,750

(5,689,747)

(662,138)

(2,871,819)
661,852
8,328,545
(33,604,370)

(62,882,946)
1,039,733
7,536,606
29,150,960

(12,315,653)
1,051,237
(21,292,408)

53,544,815
823,125
(86,400)

24,394,709
(7,764,617)
(2,527,613)
(31,935,969)
152,967,950
(7,378,805)
(7,865,061)
137,724,084

57,280,121
(5,621,524)
(4,965,123)
259,102,577
(17,023,276)
(5,645,820)
236,433,481

(4,588,597)
(290,348)
(43,125,516)
(302,198)
(657,760)
(44,085,474)

(56,070,056)
420,526
(2,030,128)
(120,144)
(726,562)
(2,876,834)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี� คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�นลดลง (เพิ�มขึ�น)
เงินสดรับ (จ่าย) เพื�อให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทย่อย
ดอกเบี�ยรับ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง(เพิ�มขึ�น) สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง(เพิ�มขึ�น) สุทธิ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี�สินที�ผิดนัดชําระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบริษัทย่อย
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

2562
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ปรับปรุงใหม่)

62,419,237
1,521,389
(111,812)
(3,934)
63,824,880

(31,506,798)
418,234
(8,181,899)
26,918,453
(12,352,010)

37,800,000
4,833,123
(161,428)
42,471,695

300,000
1,700,000
2,127,925
(236,403)
3,891,522

(54,000,000)
79,273
(173,776,389)
(3,457,180)
(231,154,296)

(8,200,881)
(2,100,000)
(220,093,631)
(230,394,512)

4,000,000
4,000,000

(670,000)
(670,000)

1,109,265

3,924,377

(28,496,067)
157,570,906
129,074,839

(2,388,664)
159,959,570
157,570,906

2,386,221
536,835
2,923,056

344,688
192,147
536,835

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จากัด โดยมี ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ คื อ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10320
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1) การจาหน่ายและให้เช่าเครื่ องใช้สานักงาน โดยเฉพาะเครื่ องถ่ายเอกสาร และเครื่ องพิมพ์สาเนาอัตโนมัติ รวมถึงบริ การ
ซ่ อมบารุ งที่ เกี่ ยวข้อง บริ ษ ัท ได้รั บแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ นผูจ้ ัด จาหน่ า ยเครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร รวมทั้ง อุ ปกรณ์ อ ะไหล่ แ ละวัส ดุ
สิ้ นเปลื องภายใต้เ ครื่ องหมายการค้าของ Konica Minolta แต่ เพีย งผูเ้ ดี ย วในประเทศไทย ตามสัญญา Exclusive
Distributorship และบริ ษทั ได้จาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ แล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และบริ ษทั ไม่ได้
ประกอบธุรกิจนี้ต้ งั แต่ปี 2560
ปั จจุบนั บริ ษทั ประกอบธุรกิจถือหุน้ ในนิติบุคคลอื่น (Holding Company)
2) ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
3) บริ หารจัดการขยะ
4) กิจการโรงแรม
5) อื่นๆ
1.2 ความไม่ แน่ นอนทีม่ สี าระสาคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สถานะทางการเงินบางส่วนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นดังนี้
ล้านบาท

ปั จจัยเสี่ ยงต่อการดาเนินงานต่อเนื่อง
(1) กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
(2) ขาดทุนสะสม
(3) หนี้ สินหมุนเวียนมากกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(4) ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ขาดทุนสะสมเกินทุน)

กลุ่มบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
(964)
(9,843)
11,188
(4,975)

(ปรับปรุ งใหม่)
(935)
(8,882)
10,699
(4,016)

บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
(247)
(4,787)
2,441
104

(ปรับปรุ งใหม่)
(249)
(4,541)
2,185
351
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นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้เกิดการฟ้องร้องระหว่างอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารหลักของบริ ษทั ในช่วงปี พ.ศ.2559 ทา
ให้เกิดปั ญหาการขัดแย้งอย่างรุ นแรงในการบริ หารงาน จนส่ งผลต่อการบริ หารการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และทาให้
เกิ ดการผิดนัดชาระหนี้ และมีการฟ้องร้องของเจ้าหนี้ ตามมา ตลอดจนอดี ตกรรมการและผูบ้ ริ หารบางท่านของบริ ษทั ได้ถูก
กล่าวโทษจากหน่ วยงานกากับดูแล ทาให้เจ้าหนี้ ส่วนใหญ่ได้ฟ้องร้องต่อศาลแล้ว ซึ่ งคดีความส่ วนใหญ่ได้มีคาพิพากษาถึง
ที่สุด ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1 และ 36 และมีคดีความที่ศาลได้พิพากษาถึงที่สุดแล้วตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 26.2 ทาให้กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจากคาพิพากษาดังกล่าวจานวน 1,952.41
ล้านบาท ในปี 2560 และต้องรับรู ้ดอกเบี้ยตามคาพิพากษาจานวนเงิ นสุ ทธิ 52.11 ล้านบาทต่อปี ในปี 2561 2562 และ 2563
ปั จจัยเหล่านี้ ช้ ี ให้เห็ นว่ามีความไม่แน่ นอนอย่างเป็ นสาระสาคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารเชื่อมัน่ ว่า การจัดทางบการเงินตามข้อสมมติฐานว่ากลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
นั้น เหมาะสมเนื่ อ งจากผูบ้ ริ ห ารเชื่ อ ว่า คดี ต่ า งๆ ดัง กล่ า วจะไม่ ก ระทบต่ อ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกลุ่ ม บริ ษ ัท และ
บริ ษทั ดังนั้น งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดทาขึ้นตามเกณฑ์การดาเนินงานต่อเนื่อง
1.3 บริ ษทั มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่
8 มีนาคม 2562 และครั้งล่าสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2563 โดยที่คณะกรรมการบริ ษทั เดิมไม่ได้จดั ทางบการเงินภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารปั จจุบนั มีหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั ในการจัดทาและ
จัดส่งงบการเงินของบริ ษทั บนพื้นฐานข้อจากัดของข้อมูล แต่คณะกรรมการบริ ษทั เชื่อโดยสุจริ ตว่า งบการเงินที่ได้จดั ทาขึ้นนี้
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
1.4 สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทา
ให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ ง
ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุรกิจ อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ มูลค่าของสิ น ทรัพ ย์
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ
เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบกการเงบิน
2.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกัน หรื อมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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2.2 การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงบานทางบการเงบินใหม่
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษ ทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
อธิ บ ายให้ช ดั เจนเกี่ย วกับ วิธี ป ฏิบ ตั ิท างการบัญ ชีแ ละการให้แ นวปฏิบ ตั ิท างการบัญ ชีก บั ผู ใ้ ช้ม าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
(1)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการ
ด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการ
บัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ย้อนหลังงบการเงิ นปี ก่ อนที่ แสดงเปรี ยบเที ยบ ซึ่ งมี ผลกระทบต่องบการเงิ นตามที่ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 5.1
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(2)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า
และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่าการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าและกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่
มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่ มบริ ษ ัท น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ มาถื อ ปฏิ บัติ โ ดยรั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ มาถือปฏิ บตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิ นปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเที ยบ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงิ นตามที่ เปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5.2

(3)

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิ ทางการบัญชี ดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิ จจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้
สาหรับการจัดทางบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้
- ไม่นาข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งอาจกระทบต่อการประมาณการกาไรทางภาษีที่จะ
เกิ ดขึ้นในอนาคตมาเป็ นข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอของกาไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่ จะใช้
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- ไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
- ไม่นาข้อมูลที่ มีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใช้ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นเมื่อใช้
วิธีการอย่างง่าย
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2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 6 เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 22 เรื่ อง รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนรับจ่ายล่วงหน้า
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 37,
ฉบับที่ 38, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7, ฉบับที่ 9 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 จะไม่
มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ ส่ วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น อื่น ๆ ไม่เกี่ ยวเนื่ องกับธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั
ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
2.3 สกุลเงบินทีใ่ ช้ ในการดาเนินงบานลละนาเสนองบกการเงบิน
งบการเงินนี้จดั ทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
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2.4 การใช้ วจิ ารณญาณลละการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วจิ ารณญาณการประมาณและ
ข้อ สมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อการกาหนดนโยบายการบัญชี แ ละการรายงานจ านวนเงิ นที่ เกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ในการจัดทางบการเงินผูบ้ ริ หารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนยั สาคัญในการถือปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี ของ
กลุ่มบริ ษทั และแหล่งข้อมูลสาคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการ ซึ่ งถื อปฏิ บตั ิ เช่ นเดี ยวกันในการจัดทางบ
การเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. เกณฑ์ การจัดทางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมนี้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ” และ “บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย”) และได้จดั ทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการจัดทางบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท
บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล
พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป
แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP)
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (IWIND)
บริ ษทั กรี น เอนเนอร์จี เทคโนโลยี อิน
(ไทยแลนด์) จากัด (GE)
บริ ษทั สมประสงค์อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (SPS)
บริ ษทั เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จากัด (JP)
บริ ษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (SIFEE)
บริ ษทั อีสเอนเนอร์จี จากัด (IS)
บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด (UP)
บริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด (WR)
บริ ษทั ซันพาร์ค จากัด (SP)
บริ ษทั ซันพาร์ค 2 จากัด (SP2)
บริ ษทั แม่สะเรี ยง โซลา จากัด (MS)
บริ ษทั ซีอาร์ โซลาร์ จากัด (CR)
บริ ษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด (SPP)
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์ จากัด (ISOLAR)
บริ ษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด (IFEC-C)

ประเภทกิจการ

ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ
2563
2562

ธุรกิจลงทุน (Holding) ในธุรกิจพลังงาน
ทดแทนและบริ หารจัดการขยะ
ลงทุนและบริ หารโครงการ

99.99

99.99

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

80.00

80.00

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
บริ หารธุรกิจพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ในประเทศกัมพูชา

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00
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ชื่ อบริษัท

ประเภทกิจการ

ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ
2563
2562

บริษัทย่ อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย IFEC-T
บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด** (TEPL)
บริ ษทั คลีน ซิต้ ี จากัด (CC)
บริ ษทั รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว) จากัด* (RA)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุ น้ โดย ICAP
บริ ษทั สมาร์ททรี จากัด* (SMT)
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด* (ICON)
บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK)
บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด*** (DDV)
บริ ษทั ดาราเทวี จากัด (DV)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุ น้ โดย IWIND
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ ธุรกิจ จากัด (IBIZ)
บริ ษทั เกาะเต่า วินด์ จากัด* (KTW)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย GE
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ โซล่าร์ จากัด* (GPS)
บริ ษทั กรี น โซล่าร์ ฟาร์ม จากัด* (GSF)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย SPS
บริ ษทั สมประสงค์ มารวย จากัด* (SMR)
บริ ษทั สมประสงค์ มาเลิศ จากัด* (SML)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย JP
บริ ษทั เจ.พี. มัง่ คัง่ จากัด* (JPM)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุ น้ โดย SIFEE
บริ ษทั สแกน เพาเวอร์ จากัด* (SPW)
บริ ษทั สแกน สมมาตร จากัด* (SSM)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย IS
บริ ษทั อีส เพาเวอร์ กรี น จากัด* (ISP)
บริ ษทั อีส ซัน ฟาร์ ม จากัด* (ISF)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย UP
บริ ษทั ยู โซล่าร์ จากัด* (USL)
บริ ษทั ยู รี นิวเอเบิ้ล จากัด* (URA)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย WR
บริ ษทั วังรุ่ งโรจน์ จากัด* (WRR)

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
บริ หารจัดการขยะ
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99
99.99
95.00

99.99
99.99
95.00

วางระบบและขยายเครื อข่ายระบบงาน
คมนาคมและสายส่ งไฟฟ้า
ตัวแทนจาหน่ายเครื่ องจักร อุปกรณ์ และ
อะไหล่ที่เกี่ยวกับการขนส่ งคมนาคม
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ทุกประเภท
โรงแรมรี สอร์ทและห้องชุด ภายใต้ชื่อ
“โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่”
ให้เช่าเครื่ องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ
“โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่”

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99
99.99

99.99
99.99

99.99

99.99

ให้คาปรึ กษาและบริ การเกี่ยวกับ
ธุรกิจพลังงานและอื่นๆ
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99
99.99

99.99
99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99
99.99

99.99
99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99
99.99

99.99
99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99
99.99

99.99
99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99
99.99

99.99
99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

7

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย SP
บริ ษทั ซัน ลาร์โซ จากัด* (SLS)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย SP2
บริ ษทั ซัน รี นิวเอเบิล้ จากัด* (SRA)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย MS
บริ ษทั แม่สะเรี ยง สวนแสง จากัด* (MSS)
บริ ษทั ย่อยทางอ้อมถือหุน้ โดย IFEC-C
Monthon Dynasty Co., Ltd.
* ปั จจุบนั ยังไม่ได้เริ่ มดาเนินพาณิ ชยกิจ
** หยุดดาเนินกิจการตั้งแต่ปลายปี 2560
*** หยุดดาเนินกิจการชัว่ คราวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563

ประเภทกิจการ

ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ
2563
2562

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

99.99

99.99

ให้เช่าที่ดินในประเทศกัมพูชา

49.00

49.00

3.2 งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงินสาหรับรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ ยในระหว่างปี สาหรับรายการที่ เป็ นรายได้และ
ค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ
การเงิน” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
3.3 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รายการระหว่างกันที่ มีสาระสาคัญ ยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ และทุน
เรื อนหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
3.4 บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึง
วันที่บริ ษทั ฯ สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
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3.5 ตั้งแต่ปลายปี 2560 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยมีมติให้หยุดดาเนิ นงานบริ ษทั ย่อยทางอ้อมแห่ งหนึ่ ง (TEPL) เนื่ องจากเห็ นว่าการ
ดาเนินธุรกิจในส่วนดังกล่าวไม่คุม้ ค่าเชิงพาณิ ชย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานบริ ษทั ย่อยทางอ้อมดังกล่าวซึ่ งแสดงอยูใ่ น
งบการเงินรวม มีดงั ต่อไปนี้
2563

(หน่ วย : บาท)
2562

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ สาหรับการดาเนินงานทีย่ กเลิก

140,904
1,040,146
589,909
4,813,367
800,000
153,177,260
19,043
160,580,629

154,891
4,289,817
589,352
4,951,273
800,000
164,443,467
18,326
175,247,126

หนีส้ ิน
หนี้สินที่ผิดนัดชาระ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินสาหรับการดาเนินงานทีย่ กเลิก

179,620,123
9,307,033
3,737
188,930,893

163,105,724
13,143,363
887
1,188,250
177,438,224

ผลการดาเนินงานของการดาเนินงานทีย่ กเลิก
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

(29,696,530)

(39,325,165)

7

9

4. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ นระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึ ง
กาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
4.2 สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดย วิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าภาษี อากร ค่า
ขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสิ นค้า
มูลค่าที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ปและ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริ ษทั ฯ มีการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสาหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพ
4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึ งบริ ษ ทั ที่ บริ ษทั ใหญ่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่ งหนึ่ งของสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
ทั้งหมด หรื อมีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ถูกนามารวมใน
การจัดทางบการเงิน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ใหญ่มีอานาจควบคุม จนถึงวันที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ขายออกไป รายการและ
ยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริ ษทั ตลอดจนกาไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นได้ตดั ออกจากงบการเงิ นรวมนี้ แล้ว นโยบายการบัญชี
สาหรับบริ ษทั ย่อยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้นโยบายบัญชีเดียวกับกลุ่มบริ ษทั ในการจัดทางบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วธิ ีราคาทุน
4.4 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรื อ
ทั้ง สองอย่า ง ทั้ง นี้ ไม่ ไ ด้มี ไ ว้เ พื่ อ ขายตามปกติ ธุ ร กิ จ หรื อ ใช้ใ นการผลิ ต หรื อ จัด หาสิ น ค้าหรื อ ให้บ ริ ก ารหรื อ ใช้ใ นการ
บริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่ กิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุ นทางตรงอื่ นเพื่อให้อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้งานและ
รวมถึงต้นทุนการกูย้ มื
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละ
รายการ ยกเว้นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จากัด อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ประเภท
อาคารและสิ่ งปลูกสร้างมีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี
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4.5 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน สาหรับอาคาร และอุปกรณ์ รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์แต่ละชนิ ด ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จากัด
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและท่าเทียบเรื อ
เครื่ องตกแต่ง และอุปกรณ์สานักงาน
โรงไฟฟ้าและเครื่ องจักรอุปกรณ์
ยานพาหนะ

10 - 25
5 - 35
3 - 20
5 - 25
5 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
เครื่ องถ่ายเอกสารให้เช่า คานวนค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีผลรวมจานวนปี (Sum-of-the-years-digits) เป็ นเวลา 3 - 5 ปี
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะเกิ ดใน
อนาคตจากการใช้สินทรั พย์อย่างต่อเนื่ อง หรื อจานวนที่ จะได้รับจากการจาหน่ ายสิ นทรั พย์หักด้วยต้นทุ นจากการจาหน่ าย
สิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
กาไรขาดทุนจากการขายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์กาหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยูใ่ นการคานวณกาไรจากการ
ดาเนินงาน
4.6 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
เครื่ องหมายการค้าแสดงด้วยราคาทุนหลังหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจาหน่ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายคานวณโดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลาดังนี้
สิ ทธิการเช่า
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มูลค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
เครื่ องหมายการค้า

25 - 30 ปี
25 - 30 ปี
5 - 10 ปี
ตามอายุสญ
ั ญาที่ได้รับการสนับสนุน
อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ไม่มีการคิดค่าตัดจาหน่ ายสาหรับเครื่ องหมายการค้าเนื่ องจากอายุการใช้ป ระโยชน์ไม่ทราบแน่ นอน อย่างไรก็ตามกลุ่ม
บริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจาทุกปี และเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอาจเกิดการด้อยค่า
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4.7 ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมแสดงถึงส่ วนของต้นทุนการได้มาที่ มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนที่ กลุ่มบริ ษทั มีในส่ วนแบ่งใน
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ ซ้ื อบริ ษทั ย่อย ค่าความนิ ยมที่ เกิ ดจากการซื้อบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิ ยมจะถูกรวมคานวณในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการขายบริ ษทั ย่อย
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่ หน่วยนั้น
อาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
4.8 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางบการเงบิน
หากสิ นทรั พย์น้ ันมี ขอ้ บ่ งชี้ ของการด้อยค่า บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์ หากราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และ
รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิ
หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อน
ได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อย
ค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่า
จานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ (หากสามารถกาหนดได้) และมูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ น (สุ ทธิ
จากค่าตัดจาหน่ายหรื อค่าเสื่ อมราคา) เสมือนว่ากลุ่มบริ ษทั ไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุ่ม
บริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่วนของกาไรหรื อขาดทุนทันที
4.9 สัญญาเช่ า
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ เริ่ มสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมิ นว่า สัญญาเป็ นสัญญาเช่ า หรื อประกอบด้ว ยสัญญาเช่ า หรื อโดยสัญญาเช่าจะเป็ น
สัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็ นการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลา
หนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
ณ วันที่เริ่ มสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่า หรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า โดย
- สัญญาเช่าจะเป็ นสัญญาเช่า หรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็ นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่
ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
- การพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อไม่
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กลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผูเ้ ช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี ) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี ) ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ
การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่
จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผูเ้ ช่าในการรื้ อและขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิง การ
บูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข
ของสัญญาเช่า
หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริ ษทั เมื่อ
สิ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ด
ของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า ดังต่อไปนี้
สิ ทธิการเช่า
อาคาร
ยานพาหนะ

3 - 26 ปี
3 - 4 ปี
2 - 5 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่ยงั
ไม่ได้จ่ายชาระ คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หากอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่ านั้นไม่
สามารถกาหนดได้ หลังจากวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลหนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าโดยการใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและลดมูลค่า
ตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ดอกเบี้ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าใน งบ
กาไรขาดทุน นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงหรื อประเมิ น
สัญญาเช่าใหม่
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
- การจ่ายชาระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ
- การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นีหรื ออัตรา ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล
- จานวนเงินที่คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิของสิ ทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผเู ้ ช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น
- การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็ นว่าผูเ้ ช่าจะใช้สิทธิ เลือกในการยกเลิก
สัญญาเช่า
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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กลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผูใ้ ห้เช่า
กลุ่มบริ ษทั จะจัดประเภทสัญญาเช่าแต่ละสัญญาเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หรื อสัญญาเช่าดาเนินงาน
ในการจัดประเภทสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะทาการประเมินว่าสัญญาเช่านั้นโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับหรื อ ไม่ โดยสัญญาเช่าจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน หากสัญญานั้นโอนความ
เสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับ และจะจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
หากสัญญาเช่านั้นไม่ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ผูเ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับ นอกจากนี้
กลุ่มบริ ษทั ยังคานึ งถึงข้อบ่งชี้ อื่น เช่น อายุสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจส่ วนใหญ่ของสิ นทรัพย์
อ้างอิง เป็ นต้น
กลุม่ บริ ษทั รับรู ้การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นรายได้โดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สัญญาเช่าช่วง
ในฐานะผูใ้ ห้เช่าช่วงกลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่ าช่วงแยกออกจากกัน โดยสัญญาเช่าช่วงจะถูกจัด
ประเภทโดยอ้างอิงถึงสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้อนั เกิดจากสัญญาเช่าหลักแทนที่จะอ้างอิงถึงสิ นทรัพย์อา้ งอิง หากสัญญาเช่าหลัก
เป็ นสัญญาเช่าระยะสั้นที่ กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในการรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าช่วงต้องจัด
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าช่วงแต่ละประเภท ดังนี้

- สาหรับสัญญาเช่าช่วงที่ จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน กลุ่มบริ ษทั จะยังคงรับรู ้รายการหนี้ สินตามสัญญา
เช่าและสิ นทรัพย์สิทธิการใช้งานอันเกิดจากสัญญาเช่าหลักต่อไป หรื อ

- สาหรับสัญญาเช่าช่วงที่จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั จะตัดรายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้อนั เกิ ด
จากสัญญาเช่าหลัก ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าช่วงเริ่ มมีผล แต่จะยังคงรับรู ้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าหลักต่อไป
การถือปฏิบตั ิครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี
ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.2
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กรณี บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ภายใต้ชื่อ
เครื่ องถ่ายเอกสารให้เช่าและตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์โดยวิธีผลรวมจานวนปี (Sum-of-the
years-digits) รายได้ค่าเช่ารับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
กรณี ที่บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าสิ นทรั พย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ า
การเงิ น สัญญาเช่าการเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุ นด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของ
จานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า โดยจานวนเงิ น ที่ ตอ้ งจ่ ายจะปั นส่ วน ระหว่างหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
14

หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า จะจัดเป็ น
สัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงาน (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
4.10 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุม่ บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการ
อนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากร
เพือ่ จ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
4.11 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนัส เงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สัง คม กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ และ
ผลประโยชน์อื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน บันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย ในส่ วนของกาไรขาดทุน
ตลอดอายุการทางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานนี้
คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วธิ ีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ อย่างไร
ก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้น อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้กาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นใน
งวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ การเลิกจ้างและไม่มี
ความเป็ นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็ นทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติหรื อการสนับสนุนการออก
จากงานโดยสมัครใจ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในงบกาไรขาดทุนทันทีที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาดโครงการ
หรื อเมื่อรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องหรื อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
4.12 การรับรู้ รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การจะบันทึกเป็ นรายได้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
เงินปั นผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่บริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชาระ
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4.13 รายการบัญชีทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั แปลงค่ารายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ เกิ ดขึ้นให้เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ที่เกิ ดรายการและ
แปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่ เกิดจากรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าว ได้บนั ทึกทันทีในกาไรหรื อขาดทุน
4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจหรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการ กลับรายการ โดยอิงกับกฎหมาย
ที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจานวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
4.15 กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
4.16 เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย ยกเว้นหน่วยลงทุนที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน สาหรับตราสาร
ทุนที่มีวตั ถุประสงค์อื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อ ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กรณี ที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลกาไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ถูกจัด
ประเภทไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
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การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ นที่ เกี่ ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach) หรื อวิธีการอย่างง่าย
(Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ขึ้นอยู่กบั ความเป็ นสาระสาคัญของความเสี่ ยงด้าน
เครดิต
การถือปฏิบตั ิครั้งแรก
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุม่ บริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ นี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการ
นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.1
4.17 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ อง
ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน ผลที่ เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นที่ เกี่ ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach) หรื อวิธีการอย่างง่าย
(Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ขึ้นอยู่กบั ความเป็ นสาระสาคัญของความเสี่ ยงด้าน
เครดิต
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจและตามสภาพปั จจุบนั ของสิ นค้า
คงเหลือเป็ นเกณฑ์มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับหมายถึง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย หักด้วยต้นทุนส่ วนเพิ่มจากการทา
ต่อเพือ่ ให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ป หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาให้สินค้านั้นพร้อมขายได้ในราคาที่คาดว่าจะได้รับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์และค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องทบทวนการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่าย
บริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่า
ณ วันที่เริ่ มสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า โดย
- สัญญาเช่าจะเป็ นสัญญาเช่า หรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็ นการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่
ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
- การพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อไม่
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึ่ งต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่นอัตราคิดลดอัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตอัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจานวนพนักงานเป็ นต้น
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้
ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้วธิ ีราคาทุนหรื อวิธีมูลค่าทดแทนในการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนาเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่ สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินที่ จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่ สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 13 เรื่ องมูลค่ายุติธรรม กาหนด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการที่กล่าวข้างต้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้างต้น
4.18 บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะ
เป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ ทาหน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และ
กิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือ
หุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คานึ งถึงเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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5 ผลกระทกจากการเปลีย่ นลปลงบนโยกายการกัญชีเนื่องบจากการนามาตรฐานการรายงบานทางบการเงบินใหม่ มาถื อปฏิกัติ
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 2.2.1 ว่าในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า เป็ นครั้งแรก โดยกิจการได้เลือก
ปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว โดยบันทึกปรับปรุ งกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ โดยมีผลกระทบต่องบการเงินจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว ดังนี้
5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
จากการถื อปฏิ บัติตามมาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ นตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 2.2.1 (1) มี
ผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อการจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม
บาท
การจัดประเภท
การจัดประเภท
ตามมาตรฐานเดิม
ตาม TFRS 9
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 จัดประเภทใหม่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน

- ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
- หน่วยลงทุน

ประเภท

12
15

102,460,050
1,527,617

(102,460,050)
(1,527,617)

-

13

-

102,460,050

102,460,050 เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน
ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจาหน่าย

13
13

-

154,232
1,373,385

154,232 ตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วย
1,373,385 วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
การจัดประเภท
การจัดประเภท
ตามมาตรฐานเดิม
ตาม TFRS 9
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 จัดประเภทใหม่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
- หน่วยลงทุน

15

1,527,617

(1,527,617)

13
13

-

154,232
1,373,385

ประเภท

-

154,232 ตราสารทุนที่วดั มูลค่าด้วย
1,373,385 วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั นอกเหนื อจากที่กล่าวข้างต้นวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด
จาหน่าย
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5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
จากการถื อปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงินข้อ 2.2.1 (2) กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิดงั นี้
รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่ เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานด้วยมูลค่า
ปั จจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่นามาปฏิบตั ิ
ใช้ครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) และไม่ปรับย้อนหลังกับข้อมูลเปรี ยบเทียบซึ่ งแสดงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญา
เช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าสิ้ นสุ ดภายใน 12
เดือน นับจากวันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกหรื อสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า โดยจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ดังนั้น ณ วันที่นามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) มีผลกระทบดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
ลูกหนี้อื่นลดลง
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
หนี้สิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

(1,238,089)
28,731,237
(3,560,349)
(9,351,063)
14,581,736
18,943,405
(4,361,669)
14,581,736

6 การปรับปรุงงบการเงินปี ก่ อน และการจัดประเภทรายการใหม่
ในระหว่างปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ปรับปรุ งงบการเงิ นปี ก่อนย้อนหลัง ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินราคา
สิ นทรัพย์ของธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และของธุรกิ จบริ หารจัดการขยะ ที่ บริ ษทั ได้
ประเมินมูลค่าเสร็ จในเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนั้นบริ ษทั จึงได้ปรับปรุ งย้อนหลังข้อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อแก้ไขรายการดังกล่าว
ผลกระทบจากการแก้ไขรายการข้างต้น รวมถึงกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางบัญชี ในงบการเงิ นที่
นามาเปรี ยบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปี ปั จจุบนั มีดงั ต่อไปนี้
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(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
(ก่อนปรับปรุ ง)
งบกลสดงบฐานะการเงบิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
หนี้สินที่ผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั และบุคคลอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
งบกกาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น :
- ดอกเบี้ยรับ
- กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื่นๆ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

จัดประเภทใหม่ รายการปรับปรุ ง

157.35
0.22
210.92
6,892,82
656.94
233.04
(8,444.47)
(150.00)
(188.49)
(433.36)
(7.50)
(331.38)
(7,865.43)
0.33
59.79

0.22
(0.22)
19.05
150.00
(224.35)
55.31
7.50
(7.50)
-

341.53
362.56

91.90
(93.70)

25.92
(438.74)
(318.27)
(57.64)
(245.93)
(72.10)
(421.14)
49.52

40.15
(605.89)
(551.07)
17.28
28.70
22.34
(1,017.06)
(24.10)
(7.33)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
(หลังปรับปรุ ง)
157.57
251.07
6,286.93
105.87
250.32
(8,425.42)
(384.14)
(378.05)
(7.50)
(309.04)
(8,882.49)
(23.77)
52.46

-

433.43
268.86

2.67
1.33
(2.19)
24.44
12.16
25.97

35.41
2.54

2.67
1.33
23.73
(403.33)
(293.83)
(45.48)
(217.42)

(62.57)
-

(45.64)
(54.15)
(6.90)

(117.74)
(54.15)
(483.71)
42.62

งบกกาไรขาดทุนเก็ดเสร็จ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

7.44

-

(19.96)

(12.52)

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(865.72)
-

-

(66.34)
(2.52)

(932.06)
(2.52)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

(0.4284)

-

(0.0134)

(0.4418)
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(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
(ก่อนปรับปรุ ง)
งบกลสดงบฐานะการเงบิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
หนี้สินที่ผิดนัดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั และบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

159.74
0.22
184.01
7,394.91
656.94
354.23
(7,849.46)
(158.20)
(345.79)
(9.60)
(388.30)
(6,999.71)
(7.08)
59.76

จัดประเภทใหม่ รายการปรับปรุ ง
0.22
(0.22)
(13.35)
50.00
(36.66)
9.60
(9.60)
-

33.81
(595.66)
(496.92)
11.52
58.33
29.25
(950.72)
(4.15)
(4.78)

ณ วันที่
1 มกราคม 2562
(หลังปรับปรุ ง)
159.96
217.82
6,799.25
160.02
365.75
(7,862.81)
(108.20)
(324.12)
(9.60)
(359.05)
(7,950.43)
(11.23)
54.98
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
(ก่อนปรับปรุ ง)
งบกลสดงบฐานะการเงบิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
งบกกาไรขาดทุน
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น - รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยน

1,394.89
4,780.76
3,242.71
(575.20)
(3,330.13)
23.40
(48.81)
-

จัดประเภทใหม่ รายการปรับปรุ ง
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
(หลังปรับปรุ ง)

(43.51)
(200.36)
(946.64)
(19.91)
(1,210.42)

1,351.38
4,580,40
2,296.07
(595.11)
(4,540.55)

(3.33)

23.40
(52.14)

-

(19.95)

(19.95)

(23.40)
23.40
-

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่

(204.78)

-

(44.02)

(248.80)

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

(0.1013)

-

(0.0218)

(0.1231)
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(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
(ก่อนปรับปรุ ง)
งบกลสดงบฐานะการเงบิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินให้กยู ้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
กาไร (ขาดทุน) สะสม

จัดประเภทใหม่ รายการปรับปรุ ง

1,184.93
4,782.46
3,242.71
(627.54)
(3,125.36)

-

(31.88)
(171.29)
(946.64)
(16.58)
(1,166.39)

ณ วันที่
1 มกราคม 2562
(หลังปรับปรุ ง)
1,153.05
4,611.17
2,296.07
(644.12)
(4,291.75)

7 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
1,456,949
1,996,326
3,420,552
121,669,241
2,528,097
129,074,839

72,413,738
80,960,599
2,200,243
157,570,906

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
120,309

148,488

3,248
2,799,499
2,923,056

32,248
356,099
536,835

ธนาคารหลายแห่ งได้แจ้งคาสั่งอายัดให้บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งนาส่ งเงิ นแก่หน่ วยงานราชการ (คดี หมายเลขแดงที่ พก.6/2562 ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารดังกล่าวได้มีการตัดบัญชีเงินฝากธนาคารของ
บริ ษทั ย่อยแล้วจานวนรวม 20.68 ล้านบาท และนาส่งให้แก่หน่วยงานราชการแล้ว กลุ่มบริ ษทั จึงแสดงรายการดังกล่าวไว้ในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารที่ ถูกอายัดบังคับคดี ตามที่ ระบุไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 8 อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้รับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดีวา่ เงินที่ถูกอายัดดังกล่าวได้จดั สรรชาระให้แก่เจ้าหนี้แล้วหรื อไม่

23

8 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ (ก)
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ - สุทธิ
บวก : ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
113,577,599
116,201,285
(36,564,212)
(34,534,832)
77,013,387
81,666,453
175,928,854
169,400,273
252,942,241
251,066,726

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
7,163,573
8,593,927
(7,163,573)
(6,134,193)
2,459,734
1,592,534,352 1,348,924,641
1,592,534,352 1,351,384,375

(ก) ในปี 2563 ถึงปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งถูกอายัดสิ ทธิ เรี ยกร้องในการรับเงิ นของลูกหนี้ การค้าตามสัญญาจ้าง เนื่ องจาก
สานักงานบังคับคดี มีการแจ้งอายัดสิ ทธิ เรี ยกร้องดังกล่าวตามหมายบังคับ คดี ของศาลแพ่ง ตามคดี ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 36.18
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแสดงแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

2563
75,075,992

2562
73,401,068

2,276,065
269,780
379,844
35,575,918
113,577,599
(36,564,212)
77,013,387

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
-

2562
1,430,353

646,040
6,817,501
311,542
35,025,134
116,201,285
(34,534,832)

7,163,573
7,163,573
(7,163,573)

247,640
6,915,934
8,593,927
(6,134,193)

81,666,453

-

2,459,734
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้อื่นประกอบด้วย

หมายเหตุ
เงินมัดจาโครงการ - สุทธิ
ลูกหนี้บริ ษทั ในเครื อ - สุทธิ
เงินทดรองจ่าย - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
เงินฝากธนาคารที่ถูกอายัดบังคับคดี
รายจ่ายรอการพิสูจน์
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวม

7
(ข)
(ค)

งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
30,350,000
30,350,000
42,831,808
57,007,717
8,349,271
10,079,872
12,744,453
10,473,288
20,680,768
40,149,105
40,149,105
20,823,449
21,340,291
175,928,854
169,400,273

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
30,350,000
30,350,000
23,458,733

26,127,010

166,734,118
384,315
1,331,025,585
40,149,105
432,496
1,592,534,352

196,946,554
478,480
1,054,419,345
40,149,105
454,147
1,348,924,641

(ข) รายจ่ายรอการพิสูจน์จานวน 40.15 ล้านบาท เป็ นเงินที่อดีตกรรมการของบริ ษทั ได้รับจากบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ชุดปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบเอกสารที่อดีตกรรมการนามาแสดงในปี 2564 ว่า เป็ นค่าใช้จ่ายเพื่อบริ ษทั หรื อไม่
(ค) ลูกหนี้ อื่นจานวน 31.54 ล้านบาท บริ ษทั ได้บนั ทึกหนี้ สงสัยจะสู ญเต็มจานวนในปี 2562 ลูกหนี้ ดงั กล่าวเกิ ดจากค่าใช้จ่ายที่
บริ ษทั ย่อยได้ทดรองจ่ายเงิ นแทนบริ ษทั ไปแล้ว แต่รอการตรวจสอบว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริ ง และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
หรื อไม่
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9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในการพิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ระหว่า งบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน กับ บริ ษ ัทแต่ ละรายการ บริ ษ ัท ฯ ค านึ ง ถึ ง เนื้ อ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
9.1 รายการธุรกิจทีส่ าคัญกักกริษัทย่ อยลละกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องบกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั มีรายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั
เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562

นโยบายการกาหนดราคา
รายการธุรกิจกักกริษทั ย่อย
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
รายการธุรกิจกักกิจการที่เกีย่ วข้ องบกัน
การค้าประกัน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา
ตามสัญญา

-

-

25,500,000
292,897,810
5,239,245
7,178,046

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

-

-

-

23,400,000
294,918,676
2,913,685
7,180,038
-

9.2 ยอดคงเหลือกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯมีรายการยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

ลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
เงินทดรองจ่ าย - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่ อย - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ ค้ างรับ - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อย
เงินทดรองรับ
บริ ษทั ย่อย

(ปรับปรุ งใหม่)

-

-

23,458,733

26,127,010

-

-

141,935,521

171,963,378

-

-

4,532,222,925

4,580,399,934

-

-

1,317,302,298

1,054,419,345

-

-

429,197,670

428,258,834
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทย่ อย
และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กรรมการ
บริ ษทั ย่อย
รวม
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย

2562

7,579,273
7,579,273

7,500,000
7,500,000

283,700,000
283,700,000

279,700,000
279,700,000

-

-

33,556,350

26,680,502

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ ืมระยะสั้นของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นเงินกูย้ ืมจากกรรมการ ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.00 - 6.00 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
9.3

การคา้ ประกัน
บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการค้ าประกันวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ วินด์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด จาก
สถาบันการเงินจานวน 150 ล้านบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกันระหว่างกัน (หมายเหตุ 26)

9.4 สัญญารับจ้ างบริการ
บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญ ญารับ จ้างบริ การกับบริ ษทั ย่อยหลายแห่ ง เพื่อทาหน้าที่ ในการบริ หารจัดการด้านต่าง ๆ ตามที่ระบุใน
สัญญา โดยได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 0.10 - 0.30 ล้านบาทต่อบริ ษทั โดยสัญญามีกาหนดเวลา 1 ปี และมี
สิ ทธิ ต่ออายุสัญญาได้ โดยบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวสิ้ นสุ ดลงใน
ระหว่างปี 2564
10 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นแก่ บริษัทย่ อย - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยหลายแห่ ง โดยมีอตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ 6 ต่อปี และมี
กาหนดจ่ายชาระคืนเมื่อทวงถาม
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี มีดงั นี้

-

-

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
4,580,399,934 4,611,169,175
(37,800,000)
(1,700,000)
(14,094,982)
(9,117,291)

-

-

3,717,973
4,532,222,925

งบการเงินรวม
2563
2562
ยอดต้นปี
ให้กยู้ มื
หัก : รับชาระคืน
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ยอดปลายปี

(19,951,950)
4,580,399,934
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11 สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพและสูญหาย
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562
54,740,070
55,401,922
(36,809,048)
(3,921,213)
17,931,022
51,480,709

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
46,115,350
46,115,350
(31,631,131)
(666,791)
14,484,219
45,448,559

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพและสูญหายสาหรับปี มีดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(เพิ่มขึ้น) ลดลงระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
2563
2562
(3,921,213)
(3,921,213)
(32,887,835)
(36,809,048)
(3,921,213)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(666,791)
(666,791)
(30,964,340)
(31,631,131)
(666,791)

12 เงินฝากทีต่ ดิ ภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี เงิ นฝากสถาบันการเงิ นจานวนเงิ น 102.46 ล้านบาท ซึ่ งได้นาไปเป็ นหลักทรั พย์เพื่อค้ า
ประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 24 และ 34.2
13 สินทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน
ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
- เงินลงทุนในหุน้ สามัญ
- หน่วยลงทุน
รวม

-

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

1,384,968
90,166

-

1,384,968
90,166

-

41,515,947

-

1,475,134

-

งบการเงินรวม
2563
2562
40,040,813

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินจานวนเงิน 40.04 ล้านบาท ซึ่ งได้นาไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ าประกัน
วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 24 และ 34.2
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14 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ

ชื่อบริ ษทั
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์
เทอมอล พาวเวอร์
บจ. ซันพาร์ ค

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2563

2562

วิธีราคาทุน (บาท)
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
599,999,970
599,999,970

ธุรกิจลงทุน (Holding)

600,000,000

600,000,000

99.99

99.99

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

30,000,000

30,000,000

99.99

99.99

49,000,000

49,000,000

บจ. ซันพาร์ค 2
บจ. สแกน อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์
อินเตอร์เนชัน่ แนล

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

42,000,000
315,000,000

42,000,000
315,000,000

99.99
99.99

99.99
99.99

49,000,000
513,688,009

49,000,000
513,688,009

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

245,000,000

245,000,000

80.00

80.00

305,687,200

305,687,200

บจ. ไอเฟค (แคมโบเดีย)

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

100.00

100.00

33,000,000

33,000,000

บจ. กรี น เอนเนอร์จี
เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์)
บจ. เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์
บจ. อีสเอนเนอร์จี
บจ. วังการค้ารุ่ งโรจน์
บจ. ซี อาร์ โซลาร์
บจ. สมประสงค์อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจ. ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จากัด
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์
แคป แมนเนจเม้นท์
บจ. แม่สะเรี ยง โซลา
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์
บจ. สมภูมิโซล่าพาวเวอร์

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

1 ล้านดอลล่าร์ 1 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ
สหรัฐ
43,500,000
43,500,000

99.99

99.99

100,000,000

100,000,000

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

80,000,000
77,700,000
30,000,000
130,000,000
50,000,000
114,000,000
500,000,000

80,000,000
77,700,000
30,000,000
130,000,000
50,000,000
114,000,000
500,000,000

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

400,000,000
227,912,812
101,000,000
155,000,000
139,732,856
270,000,000
500,000,000

400,000,000
227,912,812
101,000,000
155,000,000
139,732,856
270,000,000
500,000,000

ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน
ผลิตและจาหน่ายพลังงาน

132,510,000
300,000,000
24,500,000

132,510,000
300,000,000
24,500,000

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
รวม

ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

326,078,884
300,000,000
78,637,925
4,148,737,656
(1,852,662,851)

326,078,884
300,000,000
78,637,925
4,148,737,656
(1,852,662,851)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

2,296,074,805

2,296,074,805

ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ของบริ ษทั บริ ษทั ได้นาใบหุน้ สามัญของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด จานวน 5 ล้านหุ ้น
ไปวางเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสาหรับเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นของบริ ษทั และบริ ษทั ได้นาใบหุ ้นสามัญของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์
แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด จานวน 2.55 ล้านหุน้ ไปวางเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันสาหรับตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั จานวนเงิน 100 ล้าน
บาท ณ ปั จจุบนั ใบหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยทั้ง 2 แห่ งดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการถูกอายัดเนื่ องจากการฟ้ องร้องเกี่ยวกับหนี้ สินผิดนัด
ชาระตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33
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15 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
หน่วยลงทุน

-

-

436,471
270,213

154,232
1,373,385

รวม

-

-

706,684

1,527,617

บวก กาไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

-

-

820,933
1,527,617

1,527,617

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการข้างต้นแสดงภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 5.1
16 ต้ นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย - สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
ที่ดิน
มูลค่าต้นทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
หัก ค่าเผื่อด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
หัก ค่าเผื่อด้อยค่า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
อาคารระหว่างก่อสร้าง

รวม

187,681,080
(98,619,217)

134,607,769
(2,905,607)

322,288,849
(101,524,824)

89,061,863
(10,888,829)
78,173,034

131,702,162
131,702,162

220,764,025
(10,888,829)
209,875,196

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมดติดภาระค้ าประกันหนี้สินตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
ในเดือนกันยายน 2561 กรมที่ดินมีคาสั่งห้ามโอนที่ดินบางส่ วนของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง เนื่ องจากสานักงานบังคับคดีมีการแจ้งยึด
ที่ดินตามหมายบังคับคดี ของศาลแพ่ง คดี หมายเลขแดงที่ ผบ.2123/2561 และผบ.2124/2561 ซึ่ งเกิ ดจากการที่ อดี ตผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ซึ่ งเป็ นอดี ตกรรมการของบริ ษทั ย่อยในขณะนั้น ได้ดาเนิ นการตกลงกับกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นกู้บางรายในคดี ดงั กล่าวข้างต้น ทา
สัญญาประนีประนอมยอมความกันในชั้นศาล และเป็ นเหตุให้ต่อมามีการบังคับคดีดงั กล่าว และมีการประกาศขายทอดตลาดที่ดินที่
ไม่มีภาระจานองของบริ ษทั ย่อย ต่อมาในเดื อนมกราคม 2564 ได้มีผซู ้ ้ื อที่ ดินบางส่ วนที่ ประกาศขายทอดตลาดดังกล่าวแล้ว แต่
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ยังไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าว นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ฟ้องร้องอดีตผูบ้ ริ หารรายดังกล่าว
เป็ นคดีอาญา ซึ่งศาลอาญามีคาสัง่ ว่า คดีมีมูลแล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการนัดสื บพยานของศาลอาญา
นอกจากนี้ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยอีกสองแห่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด ตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.20
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17 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
ที่ดิน
172,189,577
172,189,577

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
46,800,000
46,800,000
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18 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีสาระสาคัญในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม - ปรับปรุ งใหม่
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - ปรับปรุ งใหม่

ส่วนปรับปรุ งที่ดิน

อาคาร

เครื่ องตกแต่ง และ
อุปกรณ์สานักงาน

ยานพาหนะ

โรงไฟฟ้าและ
เครื่ องจักรอุปกรณ์

งานระหว่างก่อสร้างและ
สิ นทรัพย์ระหว่างทาง

รวม

สุทธิ

1,605,826,501
(19,216,549)
1,586,609,952

224,999,896
(102,982,090)
(2,683,337)
119,334,469

4,964,866,250
(2,297,771,987)
(84,904,279)
2,582,189,984

1,266,472,954
(1,109,716,075)
156,756,879

55,503,723
(46,829,629)
8,674,094

3,631,058,475
(1,022,042,855)
(844,714,177)
1,764,301,443

471,847,540
(402,786,852)
69,060,688

12,220,575,339
(4,579,342,636)
(1,354,305,194)
6,286,927,509

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิม่ ระหว่างปี
โอนเข้า (ออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่ายระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1,586,609,952
(6,769,980)
(681,946)

119,334,469
(14,108,093)
-

2,582,189,984
30,211
(196,193,707)
211

156,756,879
575,159
(16,172)
(48,772,380)
-

8,674,094
106,075
(18,970)
(2,300,225)
-

1,764,301,433
3,979,084
(1,719,422)
(151,195,497)
(60,809,561)
274,686

69,060,688
(2,824,153)
-

6,286,927,509
4,690,529
(4,578,717)
(412,569,902)
(67,579,541)
(407,049)

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,579,158,026

105,226,376

2,386,026,699

108,543,486

6,460,974

1,554,830,723

66,236,535

5,806,482,829

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

1,605,144,555
(25,986,529)

224,999,896
(117,090,183)
(2,683,337)

4,964,896,672
(2,493,965,694)
(84,904,279)

1,267,031,941
(1,158,488,455)
-

55,590,828
(49,129,854)
-

3,633,592,823
(1,173,238,352)
(905,523,738)

469,023,387
(402,786,852)

12,220,280,102
(4,991,912,538)
(1,421,884,735)

สุทธิ

1,579,158,026

105,226,376

2,386,026,699

108,543,486

6,460,974

1,554,830,733

66,236,535

5,806,482,829
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(หน่ วย: บาท)

ที่ดิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้ อเพิ่มระหว่างปี
โอนเข้า (ออก)
จาหน่ายและตัดจาหน่ายระหว่างปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง และ
โรงไฟฟ้าและ
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องจักรอุปกรณ์

งานระหว่างก่อสร้างและ
สิ นทรัพย์ระหว่างทาง

รวม

32,290,841
32,290,841

140,259,438
(34,109,869)
(39,654,364)
66,495,205

28,729,512
(25,141,906)
3,587,606

117,833,625
(35,350,087)
82,483,538

304,355,382
(304,355,382)
-

623,468,798
(94,601,862)
(344,009,746)
184,857,190

32,290,841
32,290,841

66,495,205
(7,806,323)
58,688,882

3,587,606
161,428
(3,024,811)
724,223

82,483,538
(11,783,363)
70,700,175

-

184,857,190
161,428
(22,614,497)
162,404,121

32,290,841
32,290,841

140,259,438
(41,916,192)
(39,654,364)
58,688,882

28,890,940
(28,166,717)
724,223

117,833,625
(47,133,450)
70,700,175

304,355,382
(304,355,382)
-

623,630,226
(117,216,359)
(344,009,746)
162,404,121

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จานองเพือ่ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ มื และวงเงินสิ นเชื่อได้รับจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 และ 26
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้เช่าสิ นทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กบั บริ ษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ในอัตราค่าเช่าปี ละ 120,000
ดอล์ล่าร์สหรัฐ และได้ขยายอายุสญ
ั ญาเช่าตามเงื่อนไขเดิมออกไปอีก 3 ปี
33

ธุรกิจโรงแรมดาราเทวี
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี มูลค่าตามบัญชีจานวน 3,387.98
ล้านบาทที่แสดงในงบการเงินรวม ซึ่ งการประเมินราคาได้อิงกับข้อสมมติฐานและประมาณการสาหรับการด้อยค่าที่อาจเกิดขึ้น ที่จดั ทาโดย
กลุ่มบริ ษทั และผลของการวิเคราะห์น้ ีไม่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของสิ นทรัพย์เหล่านี้มีการด้อยค่า
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2560 จนถึงปั จจุบันหน่ วยงานราชการท้องถิ่นได้มีคาสั่งให้ระงับการใช้อาคารบางอาคาร และการให้บริ การ
ห้องพักส่ วนที่ เกิ นจากที่ ได้รับอนุ ญาต มี ผลทาให้รายได้จากธุ รกิ จโรงแรมดาราเทวีลดลงอย่างมี นัยสาคัญและส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ประกอบกับในระหว่างปี 2563 จนถึงปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ได้หยุดดาเนิ นกิจการธุรกิจโรงแรมดาราเทวี
ชัว่ คราว อันเนื่องมาจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )
สิ นทรัพย์ส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวีถูกยึดทรัพย์บงั คับคดี และคณะกรรมการกาหนดราคาทรัพย์ได้กาหนดราคาเพื่อขายทอดตลาด
ดังนี้
1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมดาราเทวี ที่ราคา 2,116.23 ล้านบาท ซึ่ งมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 36.20
2) ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างอีกบางส่วน ที่ราคา 26.12 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 36.14 ต่อมาในวันที่ 9
มกราคม 2563 ได้มีผซู ้ ้ือที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่ประกาศขายทอดตลาดดังกล่าว โดยได้ทาหนังสื อสัญญาซื้ อขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้าง และจ่ายเงินมัดจาในวันดังกล่าว แต่ปัจจุบนั บริ ษทั ย่อยยังไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
3) เครื่ องจักรและอุปกรณ์บางส่วน เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด (คดีหมายเลขแดงที่ พก.6/2562 ตามที่ระบุไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1) ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีผเู ้ สนอเข้าประมูลซื้ อได้จากการขายทอดตลาด แต่ผูป้ ระมูล
ซึ้อทรัพย์ยงั มิได้วางเงินชาระหนี้ที่เข้าประมูลซื้อ กลุ่มบริ ษทั กาลังดาเนิ นการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องและกระบวนการขาย
ทอดตลาดในคดีดงั กล่าว รวมทั้งจะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฏหมายต่อไป
ซึ่งราคาขายทอดตลาดดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากราคาขายได้จริ งอาจสู งหรื อต่ากว่าราคาดังกล่าว และราคาขายทอดตลาด
ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ
บริ ษทั คลีนซิต้ ี จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ ไม่ได้มีการดาเนินการตามแผนดาเนินงาน จนกระทัง่
กลางปี 2560
ล อันเนื่องมาจากไม่สามารถขายไฟฟ้าได้ตามกาหนด จึงต้องหา
รายได้จากรับบริ การกาจัดขยะเพียงอย่างเดียว
จากปั ญหาต่อเนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมดอายุในปี 2560 ดังนั้นในปี 2561 บริ ษทั คลีนซิต้ ี จากัด ได้ขอ
อุทธรณ์เพื่อต่ออายุสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าภูมิภาค แต่ไม่เป็ นผล จึงทาให้บริ ษทั เหลือแต่เพียงธุรกิจรับกาจัดขยะเท่านั้น
ในระหว่างปี 2562 แม้บริ ษทั คลีนซิ ต้ ี จากัด มีปัญหาข้อร้องเรี ยนต่อหน่วยงานภาครัฐ และถูกภาคทัณฑ์ก็ตาม แต่บริ ษทั คลีนซิ ต้ ี จากัด
สามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการต่อใบอนุญาตจนถึงปี 2565 โดยต้องทาดาเนินการต่อใบอนุญาตทุกปี
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ผูบ้ ริ หารได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระให้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ของสิ นทรัพย์ของธุรกิจบริ หารจัดการขยะว่า พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
ขณะเดียวกันบริ ษทั รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว) จากัด ซึ่งดาเนินการธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะเพียงอย่างเดียว ซึ่ งสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สิ้นอายุลงสิ้นปี 2561 เนื่องจากมิได้เริ่ มดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าได้ทนั ตามกาหนด
วิธีการประเมินที่ผปู ้ ระเมินราคาอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครั้งนี้ คือ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบคิดลด
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) โดยใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เป็ นวิธีตรวจสอบความเหมาะสมของ
มูลค่าทรัพย์สิน อัตราคิดลด (ก่อนภาษี) ที่ใช้ในการประมาณการมูลค่า คือ ร้อยละ 12 ต่อปี
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ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศกัมพูชาซึ่ งมีมูลค่า
ตามบัญชีจานวน 273.82 ล้านบาทในงบการเงินรวม กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ในเดือน พฤศจิกายน 2564 ผูบ้ ริ หารได้วา่ จ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระ ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562
และ 2563 ของสิ นทรัพย์ของธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ในประเทศไทย แล้ว ซึ่ งกาหนดจากมูลค่าการใช้
สิ นทรัพย์พบว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงได้บนั ทึกขาดทุนจากการด้อยค่าโดย
ปรับปรุ งย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6
วิธีการประเมินที่ ผปู ้ ระเมินราคาอิสระใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครั้งนี้ คือ วิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบคิดลด
กระแสเงิ นสด (Discounted Cash Flow Method) โดยใช้วิธีคิดจากต้นทุน (Cost Approach) เป็ นวิธีตรวจสอบความเหมาะสมของมูลค่า
ทรัพย์สิน โดยอัตราคิดลด (ก่อนภาษี) ที่ใช้ในการประมาณการมูลค่า คือ ร้อยละ 10 ต่อปี
อุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี จานวน 119.02 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจนับของอุปกรณ์ดงั กล่าว
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19 สินทรัพย์ สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงั นี้
สิ ทธิการเช่า

อาคาร

(หน่ วย : บาท)
รวม

ยานพาหนะ

ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ :
- จัดประเภทมาจากลูกหนี้อื่น
- จัดประเภทมาจากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- จัดประเภทมาจากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- รับรู ้จากสัญญาเช่าดาเนินงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,238,089
4,611,440
9,351,063
4,383,684
19,584,276
1,598,006
21,182,282

7,433,017
7,433,017
2,980,557
-

2,765,035
2,765,035
-

1,238,089
4,611,440
9,351,063
14,581,736
29,782,328
4,578,563
-

10,413,574

2,765,035

34,360,891

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ผลกระทบจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ :
- จัดประเภทมาจากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(1,051,091)
(1,051,091)
(1,851,347)
(2,902,438)

(2,195,660)
(2,195,660)

(705,353)
(705,353)

(1,051,091)
(1,051,091)
(4,752,360)
(5,803,451)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

18,279,844

8,217,914

2,059,682

28,557,440

-

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงั นี้
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าต่า
รวม

(หน่ วย : บาท)
4,752,360
1,134,356
5,886,716
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20 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าส่ วนเพิ่ม
ราคารับซื้ อไฟฟ้า

เครื่ องหมายการค้า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม - ปรับปรุ งใหม่
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ

สิ ทธิ การเช่าที่ดิน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

รวม

290,350,000
(290,350,000)
-

679,296,159
(428,564,769)
(10,572,610)
240,158,780

4,911,440
(1,351,091)
3,560,349

63,529,090
(2,815,214)
(55,725,962)
4,987,914

11,091,048
(10,311,103)
779,945

119,795,711
(118,962,811)
832,900

1,168,973,448
(443,042,177)
(475,611,383)
250,319,888

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จัดประเภทไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

-

240,158,780
-

3,560,349
(3,560,349)

4,987,914
-

779,945
-

832,900
-

250,319,888
(3,560,349)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้ อเพิ่มระหว่างปี
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์

-

240,158,780
(85,905,284)
-

-

4,987,914
(230,333)
-

779,945
3,982
(48)
(744,622)
-

832,900
-

246,759,539
3,982
(48)
(86,880,239)
-

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

154,253,496

-

4,757,581

39,257

832,900

159,883,234

290,350,000
(290,350,000)
-

679,296,159
(514,470,053)
(10,572,610)
154,253,496

-

63,529,090
(3,045,547)
(55,725,962)
4,757,581

11,094,982
(11,055,725)
39,257

119,795,711
(118,962,811)
832,900

1,164,065,942
(528,571,325)
(475,611,383)
159,883,234

สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

2,339,317
(2,011,707)
327,610

118,962,811
(118,962,811)
-

121,302,128
(2,011,707)
(118,962,811)
327,610

327,610
(186,645)
140,965

-

327,610
(186,645)
140,965

2,339,317
(2,198,352)
140,965

118,962,811
(118,962,811)
-

121,302,128
(2,198,352)
(118,962,811)
140,965

มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

รวม

21 ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่วนเพิ่มจากการตีราคาสิ นทรัพย์ ณ วันซื้อ
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,226,839
133,358
17,050,108
2,452,853
20,863,158

1,226,839
133,358
15,289,535
1,162,345
17,812,077

1,226,839
133,358
790,485
2,150,682

1,226,839
133,358
181,309
1,541,506

266,022,383
266,022,383

309,040,545
309,040,545

-
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22 สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน
หัก : ค่าเผือ่ ด้อยค่า
เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน - สุ ทธิ
เงินมัดจา - สุ ทธิ
เงินประกัน - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุ ทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - สุ ทธิ
เงินวางประกันศาล
อื่นๆ - สุ ทธิ

หมายเหตุ
22.1

22.2
36.16

รวม

2563
622,430,152
(612,430,152)
10,000,000
4,027,523
7,541,284
8,331,758
40,324,778
461,886
70,687,229

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562
622,430,152
(622,430,152)
5,642,578
12,919,864
5,492,340
8,344,902
1,194,820
33,594,504

2563
385,162,330
(375,162,330)
10,000,000
3,003,934
4,017,071
22,927,813
39,948,818

2562
385,162,330
(385,162,330)
4,639,339
3,359,311
7,998,650

22.1 ยอดคงเหลือของเงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั สุวรรณภพรุ่ งเรื องทรัพย์ จากัด (1)
บริ ษทั พีพีแอนด์เอ็น เพาเวอร์ ซนั (2015) จากัด (2)
บริ ษทั ภูพานเทคโนโลยี จากัด (3)
บริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จากัด (4)
Green Future Kabushiki Kaisha (5)
Takasugi Investment Kabushiki Kaisha (6)
บริ ษทั ไฟเบอร์วนั จากัด และ
บริ ษทั ดิจิตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (7)
บริ ษทั ยูทิลิต้ ี วอเตอร์ จากัด (8)
รวม
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน
เงินมัดจาค่าซื้ อเงินลงทุน - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

55,000,000
75,000,000
123,000,000
10,000,000
88,502,505
33,659,825

55,000,000
75,000,000
123,000,000
10,000,000
88,502,505
33,659,825

55,000,000
75,000,000
123,000,000
10,000,000
88,502,505
33,659,825

55,000,000
75,000,000
123,000,000
10,000,000
88,502,505
33,659,825

100,000,000
137,267,822

100,000,000
137,267,822

-

-

622,430,152
(612,430,152)

622,430,152
(622,430,152)

385,162,330
(375,162,330)

385,162,330
(385,162,330)

10,000,000

-

10,000,000

-

กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ค่าเผื่อด้อยค่าเงิ นมัดจาค่าซื้ อเงินลงทุนทั้งจานวนทุกโครงการเนื่ องจากโครงการไม่มีความคืบหน้าที่
เป็ นสาระสาคัญ ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้มอบหมายให้ที่ปรึ กษากฎหมายของกลุ่มบริ ษทั ออกหนังสื อทวงถาม
เพื่อเรี ยกเงินมัดจาดังกล่าวคืนรวมทั้งดาเนินคดีตามกฎหมายกับอดีตผูบ้ ริ หารและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิ กายน 2564 บริ ษทั ได้รับเงิ นมัดจาค่าซื้ อเงิ นลงทุน บริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จากัด จานวนเงิ น
10.00 ล้านบาท คืนจากบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ เ ลเอนจี เนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน) พร้อมอัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 2.5 ต่อปี
นับตั้งแต่วนั ที่ 30 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รวมเป็ นดอกเบี้ยจานวนเงิน 1.22 ล้านบาท ดังนั้น ณ
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วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั จึ งได้กลับรายการด้อยค่าเงิ นมัดจาค่าซื้ อเงิ นลงทุ นของบริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จากัด
จานวนเงิน 10.00 ล้านบาท
เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริ ษทั สุวรรณภพรุ่ งเรื องทรัพย์ จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ลงนามในบันทึกข้อตกลงใน
การตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการก่อนที่ จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นกับบุคคลหนึ่ งของบริ ษ ทั
สุวรรณภพรุ่ งเรื องทรัพย์ จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีมูลค่า
ราคาซื้ อขายรวมไม่เกิ น 140 ล้านบาท หักด้วย (1) หนี้ ของบริ ษทั (2) ความรับผิดและความชารุ ดบกพร่ องของ
โครงการ ณ วันซื้ อขายหุ ้น และ (3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานโครงการ ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่ อนไขที่ สาคัญ
ดังต่อไปนี้
- โครงการต้องเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ก่อนการซื้อขายหุน้
- บริ ษทั พอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ และได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) ในการเข้าทาธุรกรรมแล้ว
บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจาเพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการจานวน
18 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการทดสอบการเชื่อมโยงไฟฟ้ าเข้าระบบซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่าซื้ อขายหุ ้นจานวน
2 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสัญญา
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงนามในบันทึกแนบท้าย
ข้อตกลงกับบริ ษทั แห่งหนึ่งโดยคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายตกลงให้แก้ไขในบันทึกข้อตกลงที่สาคัญ ดังนี้
- ปรับราคาซื้อขายหุน้ จากเดิมจานวน 140 ล้านบาทเป็ นจานวน 165 ล้านบาทหักด้วย (1) หนี้ ของบริ ษทั (2) ความ
รับผิดและความชารุ ดบกพร่ องของโครงการ ณ วันซื้ อขายหุ ้น และ (3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานโครงการ
เนื่องจากบริ ษทั สุวรรณภพรุ่ งเรื องทรัพย์ จากัด มีค่าดาเนินการอุทธรณ์คาสัง่ ยุติสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาค ด้วยเคยปรากฏว่าการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ยกเลิกสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าเพราะบริ ษทั ไม่สามารถขาย
ไฟฟ้าได้ทนั กาหนด
- ผูข้ ายประสงค์ให้บริ ษทั จ่ายชาระเงินมัดจาเพิ่มอีกจานวน 35 ล้านบาท
(2) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริ ษทั พีพีแอนด์เอ็น เพาเวอร์ซนั (2015) จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงนามในบันทึ ก
ข้อตกลงในการตรวจสอบสถานะและโครงการของบริ ษทั พีพีแอนด์เอ็น เพาเวอร์ ซนั (2015) จากัด ก่อนที่จะตกลง
เข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นกับบริ ษทั ที แอนด์ เอส อินเตอร์ โปรดักส์ ไลฟ์ จากัดซึ่ งประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีมูลค่าราคาซื้อขายรวมไม่เกิน 175 ล้านบาทหักด้วย (1) หนี้ของบริ ษทั (2)
ความรั บ ผิ ด และความช ารุ ด บกพร่ อ งของโครงการ ณ วัน ซื้ อ ขายหุ ้น ภายใต้ข ้อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่ ส าคัญ
ดังต่อไปนี้
- โครงการต้องเริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ก่อนการซื้อขายหุน้
- บริ ษทั พอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมกอ
หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) ในการเข้าทาธุรกรรมแล้ว
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บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจาเพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการจานวน
75 ล้านบาท
(3) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริ ษทั ภูพานเทคโนโลยี จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิ ตย์ของบริ ษ ทั ภูพานเทคโนโลยี จากัด โดยบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลงในการตรวจสอบ
สถานะและโครงการดังกล่าวก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นบุคคลหนึ่ งของบริ ษทั ภูพานเทคโนโลยี จากัด มี
มูลค่าราคาซื้อขายรวมไม่เกิน 155 ล้านบาท หักด้วยหนี้ ความรับผิด ความชารุ ดบกพร่ อง และค่าใช้จ่ายต่างๆที่บริ ษทั ฯ
ได้ชาระไปเนื่องด้วยการซ่อมแซมบารุ งโรงไฟฟ้าเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถดาเนิ นการผลิตได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
ณ วันซื้อขายหุน้ ที่ซ้ือขาย ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
- ผูซ้ ้ือพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) ในการเข้าทาธุรกรรมแล้ว
- ที่ดินที่โรงไฟฟ้าตั้งอยูต่ อ้ งไม่อยูภ่ ายใต้การจานองหรื อภาระผูกพันใดๆเว้นแต่สญ
ั ญาเช่า
- สัญญาเช่าที่ดินซึ่งบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าและมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี หรื อระยะเวลาอื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกันได้รับ
การจดทะเบียนการเช่าอย่างถูกต้องต่อสานักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง
- โรงไฟฟ้าดาเนินการผลิตได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจาเพือ่ เป็ นหลักประกันในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการจานวน
100 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิชาระเงินมัดจาเพิ่ม เพื่อดาเนิ นการ
ต่างๆรวมถึงการเช่าที่ดินของโครงการเป็ นระยะเวลา 30 ปี เป็ นจานวนเงิน 23 ล้านบาทโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาซื้ อ
ขายหุน้ และบริ ษทั ฯได้รับจานาหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวจานวน 599,997 หุน้ จานวนหุน้ คิดเป็ นร้อยละ99.99 ของทุนจด
ทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริ ษทั ดังกล่าวเพือ่ เป็ นหลักประกันการวางเงินมัดจารวมจานวนเงิน 123 ล้านบาท
(4) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของบริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จากัด โดยบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลงในการตรวจสอบ
สถานะและโครงการดังกล่าวก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นบริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไออี
ซี แม่ระมาด จากัดและบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงิ นมัดจาเพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนิ นการตรวจสอบสถานะของ
บริ ษทั และโครงการจานวน 50 ล้านบาท
ที่ ประชุ มคณะกรรมการเมื่ อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ของบริ ษทั ฯได้มีมติ อนุ มตั ิ ข อเงิ นมัดจาคื นเนื่ องจากผลการ
ตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการไม่เป็ นที่พึงพอใจ โดยบริ ษทั ได้รับเงินมัดจาคืนจากผูข้ ายแล้วเป็ นจานวน
เงิน 40 ล้านบาทคงเหลืออีก 10 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บริ ษทั ได้รับเงิ นมัดจาจานวนเงิ น
10.00 ล้านบาท คื นจากบริ ษทั ไออีซี แม่ระมาด จากัด พร้อมอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 2.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 30
ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รวมเป็ นดอกเบี้ยจานวนเงิน 1.22 ล้านบาท
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(5) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน Green Future Kabushiki Kaisha
ที่ป ระชุม คณะกรรมการเมื่ อวัน ที่ 10 มีนาคม 2559 ของบริ ษ ทั ฯได้มีมติอนุม ตั ิใ ห้บ ริ ษ ทั ลงทุน ในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น จานวน 6 โครงการ ซึ่ งมีขนาดกาลังการผลิตรวม 10.96 เมกะวัตต์
(กาลังการผลิตติดตั้ง 12.87 เมกะวัตต์)
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในหนังสื อแสดงเจตจานง (Letter of intent) กับ Green Future
Kabushiki Kaisha มีมูลค่าโครงการรวมจานวนเงิน 4,321.82 ล้านเยนโดยจ่ายชาระเงินมัดจามูลค่า ณ วันที่ลงนาม
จานวนเงิน 178.89 ล้านเยน (193.20 ล้านเยน รวม Consumption Tax) หรื อจานวนเงิน 55.56 ล้านบาท ( 60 ล้านบาท
รวม Consumption Tax )
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์โครงการที่ 1 ซึ่งตั้งอยูท่ ี่เมือง คูจูกรุ ิ (Kujuguri) จังหวัดชิบะ (Chiba) ประเทศญี่ปุ่น มีขนาดกาลัง
การผลิต 1.50 เมกะวัตต์ (กาลังการผลิตติดตั้ง 1.70 เมกะวัตต์) โดยจ่ายชาระเงินมัดจาเป็ นจานวนเงิน 81.45 ล้านเยน
(87.97 ล้านเยน รวม Consumption Tax) หรื อ จานวนเงิน 26.39 ล้านบาท (28.50 ล้านบาท รวม Consumption Tax )
(6) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุน Takasugi Investment Kabushiki Kaisha
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีขนาดกาลังการผลิตรวม 2.15 เมกะวัตต์
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามใน Development agreement for noune project กับ Takasugi Investment
Kabushiki Kaisha มีมูลค่าเงิ นมัดจารวมจานวนเงิ น 283.57 ล้านเยนโดยบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงิ นมัดจางวดที่ 1 เป็ น
จานวนเงิน 98.51 ล้านเยนหรื อจานวนเงิน 33.66 ล้านบาท
(7) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริ ษทั ไฟเบอร์วนั จากัด และ บริ ษทั ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ แคป
แมนเนจเม้นท์ จากัด ลงทุนในโครงการให้บริ การโครงข่ายดิจิตอลแบบรวมศูนย์ดว้ ยใยแก้วนาแสงของบริ ษทั ไฟ
เบอร์ วนั จากัด และ บริ ษทั ดิ จิตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด โดยบริ ษทั ได้ลงนามในบันทึ กข้อตกลงในการตรวจสอบ
สถานะและโครงการดังกล่าวก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้อขายหุน้ กับบริ ษทั ไฟเบอร์วนั จากัด มูลค่าโครงการรวม
จานวนเงิน 400 ล้านบาท และบริ ษทั ได้จ่ายชาระเงินมัดจางวดที่ 1 จานวน 50 ล้านบาทและรับจานาหุ ้นของบริ ษทั
ดิจิตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด จานวนเงิน 500,000 หุ ้นจานวนหุ ้นคิดเป็ นร้อยละ100 ของทุนจดทะเบี ยนและทุนชาระ
แล้วของบริ ษทั ดังกล่าว เพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนินการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์
อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด จ่ายชาระเงินมัดจางวดที่ 2 จานวนเงิน 50 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด ส่ งหนังสื อขอคืนเงินมัดจาเนื่ องจาก
ผลการตรวจสอบสถานะของบริ ษทั และโครงการไม่เป็ นที่พงึ พอใจ และเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯได้ยื่นฟ้อง
บริ ษทั 2 แห่ ง (จาเลย) ต่อศาลแพ่งเรี ยกค่าเสี ยหายจากการผิ ดสัญญาจานวนทุ นทรัพย์ 106.25 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยระ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจานวน 100 ล้านบาท จนกว่าจาเลยทั้งสองจะชาระให้บริ ษทั ฯเสร็ จสิ้ น
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ฯและจาเลยทั้งสองได้ทาสัญญาประนี ประนอมยอมความต่อหน้าศาลโดย
จาเลยยินยอมชาระเงิ นแก่บริ ษทั ฯจานวน 100 ล้านบาท โดยจะผ่อนชาระตั้งแต่เดื อนกันยายน 2561 ถึงเดื อน
กันยายน 2562 จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชาระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว
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(8) เงินมัดจาค่าซื้อเงินลงทุนบริ ษทั ยูทิลิต้ ี วอเตอร์ จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นจิ
เนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จากัด ลงทุนในโครงการผลิตน้ าประปาของบริ ษทั ยูทิลิต้ ี วอเตอร์ จากัด โดยบริ ษทั ได้
ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการตรวจสอบสถานะและโครงการดังกล่าวก่อนที่จะตกลงเข้าทาสัญญาซื้ อขายหุ ้นกับ
บริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ยูทิลิต้ ี วอเตอร์ จากัด มูลค่าโครงการรวมจานวนเงิน 150 ล้านบาทและ
บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงิ นมัดจางวดที่ 1 จานวน 100 ล้านบาท และต่อมาในไตรมาส 4 ได้จ่ายมัดจางวดที่ 2 เพิ่มเติม
จานวน 36 ล้านบาท
ต่อมาในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ส่งหนังสื อแจ้งผลการตรวจสอบสถานะของโครงการว่าไม่เป็ นที่น่าพอใจ และ
ขอคืนเงินมัดจาดังกล่าว แต่บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับเงินคืน
22.2 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
บริ ษทั ได้รับรู ้ ค่าเผื่อด้อยค่าเงิ นจ่ ายล่วงหน้าค่าสิ นค้าทั้งจานวนเนื่ องจากเป็ นเงิ นมัด จาค่าสิ นค้าของโครงการที่ ไม่ได้
ดาเนินการต่อ ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
หัก : ค่าเผือ่ ด้อยค่า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า - สุ ทธิ

2563
385,856,521
(385,856,521)
-

2562
385,856,521
(385,856,521)
-

23 เงินวางประกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ งเข้ามาตรวจสอบสถานะของบริ ษทั ย่อย 4
แห่ง (บริ ษทั วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จากัด บริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จากัด บริ ษทั สมประสงค์อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และ
บริ ษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จากัด) ในโครงการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนที่จะตัดสิ นใจจะขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว และ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ ง ซึ่ ง
ภายใต้ขอ้ ตกลงดังกล่าวได้รับเงินประกัน จานวน 100 ล้านบาท และให้ถือเงินประกันดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของการชาระราคา
ซื้ อขายหุ ้น หากมี การตกลงซื้ อขายกันต่อไป ทั้งนี้ มีระยะเวลาภายใน 90 วัน นับจากวันที่ ลงนามในบันทึ กข้อตกลง ปั จจุบนั
บริ ษทั ไม่ได้รับเงินประกันดังกล่าว และบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบเพือ่ ดาเนินคดีตามกฎหมาย
บริ ษทั ได้ลงนามขายเงินลงทุนในบริ ษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเซี ย จากัด เสร็ จสิ้ นตามสัญญาซื้ อขายหุ ้นลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
กับบริ ษทั อื่นที่ได้รับมติอนุ มตั ิจากคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบสถานะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุ มตั ิ และได้ตกลงให้
แปลงเงินวางประกันมาชาระราคาซื้อขายหนี้ระหว่างบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ผูซ้ ้ือทั้งจานวน
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24 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
2563
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

340,999,096
(327,907,549)
13,091,547

2562
(ปรับปรุ งใหม่)
514,775,485
(378,050,090)
136,725,395

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
-

-

บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 1
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีเงินกูย้ ืมตามสัญญากูเ้ งินกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง จานวน 308 ล้านบาท มีกาหนดชาระ
คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 13.25-20 ล้านบาท รวม 36 งวด โดยมีอตั ราดอกเบี้ยในอัตรา Prime Rate (ณ
วันที่ทาสัญญา คือ ร้อยละ 6.5 ต่อปี ) ค้ าประกันโดยบริ ษทั จดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง และจานองเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เป็ นประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็ นไปตามสัญญากูย้ ืมเงินกับธนาคาร
ดังกล่าวได้ กลุ่มบริ ษทั จึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ระยะยาวทั้งหมดเป็ นส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 2 - 4
ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคาร จานวนรวม 33 ล้านบาท มีกาหนดชาระ
คืนเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 3.11 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ ยของแต่ละบริ ษทั ย่อยในช่วง MLR 0.50% ต่อปี ถึง MLR - 2.5% ต่อปี ค้ าประกันโดย จดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง จานาแผงโซลาร์ เซลล์และอุปกรณ์เป็ น
ประกัน
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25 หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - สุ ทธิ
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ :
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี :
บวก จานวนที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล
บวก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีที่ทยอยรับรู ้

18,943,405
(4,361,669)
14,581,736
4,578,563
1,134,356
(4,591,536)

หัก เงินจ่ายชาระ
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

15,703,119
(4,638,053)
11,065,066

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
เงินต้น
ถึงกาหนดการจ่ายชาระภายในหนึ่งปี
ถึงกาหนดการจ่ายชาระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ถึงกาหนดการจ่ายชาระเกินห้าปี
รวม

4,638,053
9,513,936
1,551,130
15,703,119

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
873,412
1,136,920
1,775,381
3,785,713

รวม
5,511,465
10,650,856
3,326,511
19,488,832
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26 หนีส้ ินทีผ่ ดิ นัดชาระและหนีส้ ินตามคาพิพากษาจากการคา้ ประกัน
26.1 หนี้สินที่ผิดนัดชาระ
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (1)
2,717,651,410
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (2)
149,780,098
หุน้ กู้ (3)
3,000,000,000
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ (4)
565,000,000
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั และบุคคลอื่น (5) 580,303,371
1,833,475,659
ดอกเบี้ยค้างจ่ายของหนี้สินที่ผิดนัดชาระ
8,846,210,538
รวม

(ปรับปรุ งใหม่)
2,771,651,410
149,780,098
3,000,000,000
565,000,000
580,303,371
1,358,686,399
8,425,421,278

(หน่ วย : บาท)
งบการเฉพาะกิจการ
2563
2562
2,621,651,410
3,000,000,000
561,704,168
1,594,803,517
7,778,159,095

2,621,651,410
3,000,000,000
561,704,168
1,181,486,067
7,364,841,645

(1) บริ ษทั ฯ
ตัว๋ แลกเงินทั้งจานวนมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 - 12.00 ต่อปี
บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 1
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีตวั๋ แลกเงินที่ครบกาหนดชาระเป็ นจานวนเงิ น 50 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ฯ ถูกฟ้องร้องให้ชาระหนี้ ตวั๋ แลกเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี
ในคดีหมายเลขดาที่ พ.2718/2561 ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศาลมีคาพิพากษาตามสัญญาประนี ประนอม
ยอมความในคดีหมายเลขแดงที่ พ.3605/2562 ให้ชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย รวมเป็ นเงิน 53,359,589.05 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 บริ ษทั ย่อยชาระหนี้เป็ นจานวนเงิน 13,359,589.05 บาท โดยชาระงวดแรกในวันที่ 30 มกราคม 2563 เป็ นเงินไม่
น้อยกว่าเดื อนละ 1.34 ล้านบาท และชาระงวดถัดไปทุก ๆ วันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดื อนต่อเนื่ องกันเป็ น
เวลา 10 เดือนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้ชาระหนี้ ตามคาพิพากษาตามสัญญาประนี ประนอมยอม
ความครบถ้วน
1.2 บริ ษทั ฯ ชาระหนี้เป็ นจานวน 40,000,000 บาท โดยชาระงวดแรกในวันที่ 30 มกราคม 2563 เป็ นเงินไม่นอ้ ยกว่า
เดือนละ 4.00 ล้านบาท ชาระงวดถัด ๆ ไปทุกวันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดื อนต่อเนื่ องกันเป็ นเวลา 10 เดือน
ต่อมาเมื่ อวัน ที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาลล้มละลายกลางมี คาสั่งรั บรองการขอฟื้ นฟูของบริ ษทั ฯ มี ผลให้อยู่นะ
สภาวะพักชาระหนี้ ไม่สามารถชาระหนี้ ตามสัญญาประนี ประนอมยอมความได้ ดังนั้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2563 บริ ษทั ย่อยจึงยืน่ คาร้องต่อศาลขอชาระหนี้ แทนในส่ วนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ชาระหนี้ แทนเป็ น
จานวนเงิน 40 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ย่อยได้แจ้งให้บริ ษทั ฯ ชาระเงินคืนในส่วนนี้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
จากเหตุการณ์ ขา้ งต้น บริ ษทั ได้จ่ายชาระเงิ นดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ย่อยแล้ว โดยบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นตาม
สัญญาประนี ประนอมยอมความจากการค้ าประกัน จานวน 40 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งเดี ยวกันมีตวั๋ แลกเงิ นที่ ครบกาหนดชาระเป็ นจานวน 100 ล้านบาท โดยวันที่ 3
พฤษภาคม 2562 บริ ษทั ย่อยในฐานะผูส้ ั่งจ่ายและบริ ษทั ฯ ในฐานะผูอ้ าวัลตัว๋ แลกเงินถูกฟ้ องร้องให้ชาระหนี้ ตามตัว๋
แลกเงินพร้อมดอกเบี้ย ดังนี้
2.1 คดีหมายเลขดาที่ ผบ.1914/2562 ให้ชาระเงินจานวน 51,017,123.29 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงินต้นจานวน 50 ล้านบาท นับจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้น
2.2 คดีหมายเลขดาที่ ผบ.1915/2562 ให้ชาระเงินจานวน 25,508,561.64 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงินต้นจานวน 25 ล้านบาท นับจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้น
2.3 คดีหมายเลขดาที่ ผบ.1916/2562 ให้ชาระเงินจานวน 25,508,561.64 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงินต้นจานวน 25 ล้านบาท นับจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้น
ต่อมาศาลมีคาสั่งให้รวมสาเนาคดีท้ งั สามไว้เป็ นคดีเดียวกัน โดยให้ใช้เลขคดี ผบ.1914/2562 เป็ นคดีหลัก เมื่อวันที่
2 ธัน วาคม 2562 ศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ รับ คาร้อ งการขอฟื้ นฟูของบริ ษ ทั ฯ โดยศาลมีคาสัง่ ให้จาหน่า ยคดี
ชัว่ คราวของบริ ษทั ฯ ทาให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าว ในฐานะที่เป็ นจาเลยร่ วมกันในคดียงั คงดาเนิ นกระบวนการพิจารณา
ในชั้นศาลแต่เพียงฝ่ ายเดียว
โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ศาลมีคาพิพากษาเป็ นคดี หมายเลขแดงที่ ผบ.4786/2563 ให้บริ ษทั ย่อยชาระหนี้ เป็ น
จานวนเงิน 100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยในวันเดียวกันก่อนศาลมีคาพิพากษา บริ ษทั
ย่อยได้มีคาร้องขอวางเงินต่อศาลเพื่อแสดงเจตนาการชาระหนี้ และเป็ นการแสดงเจตนาการชาระหนี้ และเป็ นการ
แสดงเจตนาในการเข้าทาสัญญาประนี ประนอมยอมความกับโจทก์เป็ นจานวนเงิน 4 ล้านบาท และต่อมาในวันที่ 8
มกราคม 2564 บริ ษ ทั ย่อ ยและโจทก์ท้ ังสามได้ต กลงร่ ว มกัน ลงนามทาสัญญาปรับ โครงสร้า งหนี้ ห ลัง ศาลมีคา
พิพากษา โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวตกลงชาระหนี้ เป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 4 นับ
แต่วนั ที่ 25 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวนเงินทั้งสิ้ น 107,736,986.31 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- ชาระเงินต้นจานวน 16 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ น ณ วันที่บริ ษทั ย่อยได้มีคาร้องขอวางเงินต่อศาลเพื่อแสดงเจตนา
การชาระหนี้ ในคดีเป็ นจานวนเงิน 4 ล้านบาท และ ณ วันทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ห ลังศาลมีคาพิพากษา
เป็ นจานวนเงิ น 12 ล้านบาท ส่ วนที่เหลืออีกจานวน 91,736,986.31 บาท บริ ษทั ย่อยตกลงชาระภายในวันที่ 30
เมษายน 2569 อย่างไรก็ตาม กรณี บริ ษทั ย่อยได้ชาระหนี้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดหรื อบางส่ วน ให้ถือเป็ นการชาระ
หนี้ เงินต้นก่อน
- ตกลงชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนของเงินต้นที่เหลือจานวน 84 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 4 โดยชาระดอกเบี้ ยทุก
วันทาการสุ ดท้ายของเดือนจนกว่าจะมีการชาระหนี้ ครบถ้วน สาหรับดอกเบี้ ย นับตั้งแต่วนั ที่ 25 มกราคม 2562
จนถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 เป็ นจานวนเงิ น 7,736,986.31 บาท บริ ษ ทั ย่อ ตกลงจะชาระภายในวัน ที่ 30
เมษายน 2569 กรณี บริ ษทั ย่อยชาระเงินต้นที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โจทก์ท้ งั สามยินยอม
ลดดอกเบี้ ยเป็ นเงินจานวน 3,736,986.31 บาท โดยให้บริ ษทั ย่อยชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ ยส่ วนที่เหลือเป็ น
จานวนเงิ นทั้งสิ้ น 88 ล้านบาท
- จานาหุ ้นบริ ษทั เกาะเต่า วินด์ จากัด จานวน 1,200,000 หุ ้น เพื่อเป็ นประกันหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
หลังศาลมีคาพิพากษาภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 โดยให้ไถ่ถอนดังกล่าวได้เมื่อ บริ ษทั ย่อยชาระหนี้ ครบถ้วน
ก่อนหรื อภายในวันที่ 30 เมษายน 2569
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(2) บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 1
เงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่ง จานวน 21.52 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ค้ า
ประกันโดยจดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ผิดนัดชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวโดยธนาคารดังกล่าวได้
ดาเนินการยืน่ ฟ้องและบังคับจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลได้มีคาพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.738/2561 ให้บริ ษทั ย่อยและผูค้ ้ า
ประกันร่ วมกันชาระเงินคืน กลุ่มบริ ษทั จึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ผิดนัดชาระทั้งหมดเป็ นหนี้ สินที่ผิดนัดชาระ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.12
บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 2
เงินกูย้ ืมตามสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง จานวน 128.26 ล้านบาท มีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 2.08 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย ปี ที่ 1 : MLR - 1.50% ต่อปี ปี ที่ 2 : MLR 0.75% ต่อปี ปี ที่ 3 เป็ นต้นไป : MLR ต่อปี ซึ่ งค้ าประกันโดยบริ ษทั อื่น 2 แห่ งและอดี ตผูถ้ ือหุ ้นท่านหนึ่ ง และจด
จานองที่ดินและจานาเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ ต่อมาผิดนัดชาระทั้งจานวน กลุ่มบริ ษทั จึงจัดประเภทเป็ นหนี้ สินที่ผิด
นัดชาระ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.18
(3) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
อายุหุน้ กู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 5 พฤศจิกายน
2560 มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท
ในที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น กู้ เมื่ อ วัน ที่ 8 สิ ง หาคม 2560 บริ ษ ัท ได้น าเสนอรายละเอี ยดแนวทางการชาระหนี้ และได้
ดาเนิ น การชาระดอกเบี้ ย หุ ้น กู้บ างส่ ว นจ านวน 4.08 ล้า นบาทแล้ว ในสัด ส่ วนที่ เ ท่ า กัน แต่ เ นื่ อ งจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนังสื อคาสั่งให้ประธานกรรมการ ณ ขณะนั้นหยุดปฏิบตั ิ
หน้าที่ต้ งั แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2560 บริ ษทั จึงไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ใด ๆ ได้ หุ ้นกูด้ งั กล่าวจึงผิด
นัดทั้งจานวนตั้งแต่วนั ที่ ครบกาหนดไถ่ถอนตามหนังสื อที่ บริ ษทั ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูที่ผิดนัดชาระ ประกอบด้วยรายการดังนี้
บาท
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟู - GB1
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562
หัก จ่ายชาระในปี 2563
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563

565,000,000
565,000,000

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ศาลล้มละลายกลาง (ศาลล้มละลายฯ) มีคาสัง่ ให้ฟ้ื นฟูกิจการของ บริ ษทั โรงแรมดารา
เทวี (DDV) จากัด โดยตั้ง DDV เป็ นผูท้ าแผนฟื้ นฟูฯ
เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2555 ศาลล้มละลายฯ มีคาสั่งเห็นชอบแผนฟื้ นฟูฯ และให้ DDV เป็ นผูบ้ ริ หารแผน และต่อมา
วันที่ 5 เมษายน 2559 ศาลล้มละลายฯ มีคาสัง่ เห็นชอบแผนฟื้ นฟูฯ ฉบับแก้ไข
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วันที่ 23 สิ งหาคม 2559 ศาลล้มละลายฯ มีคาสั่งยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของ DDV ตามคาร้องขอยกเลิกการฟื้ นฟู
กิ จการโดยผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูฯ เนื่ องจากการฟื้ นฟูกิจการได้ดาเนิ นการเป็ นผลสาเร็ จตามแผนแล้ว โดยระหว่าง
กระบวนการพิจารณาขอยกเลิกแผนฟื้ นฟูฯ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด และบริ ษทั อินเตอร์ฟาร์อีสท์
เทอมอลพาวเวอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นเจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูฯ ในขณะนั้น ได้มีหนังสื อยินยอมและเห็ นชอบลงวันที่ 8
มิถุนายน 2559 และวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตามลาดับ ให้ DDV ขอยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการ
เมื่อ DDV ออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการแล้ว ภาระหนี้ต่อเจ้าหนี้ท้ งั 2 ราย ซึ่งยังต้องชาระต่อไปมีดงั นี้
1. บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ โกลบอลวัน จากัด ภาระหนี้ เงิ นต้นคงค้างส่ วนที่ เหลือจะได้รับชาระภายในเดื อน
ธันวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยเจ้าหนี้ อาจขยายเวลาออกไปได้เป็ นไม่เกินเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ จะมี
การคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไปจนกว่าชาระหนี้ครบถ้วน
2. บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอลพาวเวอร์ จากัด (IFEC-T) ภาระหนี้ เงิ นต้นคงค้างส่ วนที่เหลือจะได้รับชาระ
ภายในเดือนธันวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยเจ้าหนี้อาจขยายเวลาออกไปได้เป็ นไม่เกินเดือนธันวาคม 2560
ทั้งนี้ จะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 ป็ นต้นไปจนกว่าชาระหนี้
ครบถ้วน
ในเดือนธันวาคม 2559 ริ ษทั ฯ ไม่ได้ชาระหนี้ ส่วนที่เหลือได้ตามที่ระบุในแผนฟื้ นฟู และไม่ได้ขอขยายเวลาการ
ชาระหนี้กบั เจ้าหนี้ หนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าวจึงผิดนัดชาระหนี้ท้ งั จานวน
ในเดือนกันยายน 2560 GB1 ฟ้อง DDV ข้อหาผิดนัดชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟู ทุนทรัพย์ 595,576,369.85 บาท ต่อมา
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 DDV และ GB1 ได้ทาสัญญาประนี ประนอมยอมความ โดย DDV ยอมรับว่า GB1 เป็ น
เจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ และDDV ยินยอมชาระเงินจานวนดังกล่าวแก่ GB1 ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทาสัญญา
ประนี ประนอมยอมความนี้ หาก DDV ผิดนัดตกลงให้ GB1 ดาเนิ นการบังคับคดีแก่ DDV พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิ นต้นจานวน 565,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าชาระเสร็ จ และศาล
ล้มละลายฯ ได้มีคาพิพากษาตามยอม ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เป็ นคดีหมายเลขดาที่ พก 15/2560 คดีหมายเลขแดง
ที่ พก 6/2562 พิพากษาให้คดีเป็ นอันเสร็ จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
ส่ วนหนี้ ผิดนัดตามแผนฟื้ นฟูกิจการของเจ้าหนี้ IFEC-T ได้ดาเนิ นการยื่นคาร้องขอรับชาระหนี้ บุริมสิ ทธิ จานอง
และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ศาลแพ่งได้มีคาสัง่ ให้ IFEC-T ได้รับชาระหนี้บุริมสิ ทธิ จานอง แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 22
กันยายน 2564 ศาลแพ่งได้อ่านคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้กลับคาพิพากษาของศาลแพ่ง โดยให้ยกคาร้อง ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างยืน่ ฎีกา นอกจากนี้ IFEC-T ได้บอกกล่าวบังคับจานอง เพือ่ ให้ DDV ชาระหนี้ให้ตามกฎหมายแล้ว
(5) บริ ษทั
ประกอบด้วยเงินกูย้ มื จากบุคคลอื่นจานวน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี และเงินกูย้ มื จากบริ ษทั อื่นจานวน 50
ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี ซึ่ งเงิ นกูย้ ืมจากบริ ษทั อื่นนี้ ค้ าประกันโดยการจานาหุ ้นที่ บริ ษทั ถือใน
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัดจานวน 5,000,000 หุน้ (มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
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บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 1
บริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้ องโดยบุคคลธรรมดารายหนึ่ ง เรื่ อง ผิดสัญญาตัว๋ สัญญาใช้เงิ น ทุ นทรั พย์ที่เรี ยกร้องจานวน
17,072,381 บาท ที่มาของหนี้ ดงั กล่าวเกิดจากการที่บุคคลรายดังกล่าว อ้างว่าในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2548 ซึ่ ง
ขณะนั้น บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยได้กยู้ ืมเงินจากบุคคลดังกล่าวหลายครั้ง
เพื่อนาไปใช้จ่ายในกิ จการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว แต่ละครั้งที่ กยู้ ืมได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทใช้เงินเมื่อทวง
ถาม มอบไว้ใ ห้ เ พื่ อ เป็ นการช าระหนี้ ซึ่ งจ านวนหนี้ เมื่ อ คิ ด จนถึ ง วัน ที่ 15 ธั น วาคม 2558 เป็ นเงิ น จ านวน
15,555,700.85 บาท และในวันดังกล่าวได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ นไว้ให้แก่ นางสาวน้ าพราว สุ วรรณมงคล เป็ นตัว๋
สัญญาใช้เงิ นเลขที่ 2558/001 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สัญญาจะจ่ายเงิ นให้แก่ นางสาวน้ าพราว สุ วรรณมงคล
จานวน 15,555,700.85 บาทเมื่อทวงถาม และหากผิดนัดยินยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี จากต้นเงิน
ดังกล่าว ต่อมาได้มีการทวงถามให้ชาระหนี้ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิน แต่มีการผิดนัด โจทก์จึงฟ้องคดีน้ ี
ต่อมาในปี 2562 ศาลพิพากษาให้ชาระเงินแก่โจทก์จานวน 15,555,700.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี
ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ น (เดิ มบริ ษทั ย่อยอุทธรณ์ แต่
เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ย่อยถอนอุทธรณ์)
26.2 หนี้สินตามคาพิพากษาจากการค้ าประกัน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินตามคาพิพากษาจากการค้ าประกัน ประกอบด้วยรายการดังนี้
ลาดับ
1

2

รายการ
หนี้ตามคาพิพากษา
- เงินต้น
- ดอกเบี้ยถึงวันพิพากษา
รวม
หัก : ยอดชาระก่อนคาพิพากษา
ยอดหนี้ตามคาพิพากษา
ดอกเบี้ย ปี 2560 - 2563
รวมหนี้สินตามคาพิพากษาจากการค้ าประกัน
หัก หนี้สินที่บนั ทึกภายใต้หนี้สินตามแผนฟื้ นฟูที่ผิดนัดชาระ
หนี้สินตามคาพิพากษาจากการค้ าประกันสุทธิ

(หน่ วย : บาท)
1,259,744,946
1,679,130,257
2,938,875,203
(385,000,000)
2,553,875,203
289,396,202
2,843,271,405
(734,543,150)
2,108,728,255

ตามแผนฟื้ นฟูกิจการที่ผิดนัดชาระ ที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1 บริ ษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(APK) ในฐานะผูค้ ้ าประกันหนี้ของบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDV) จะต้องรับผิดต่อ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ โกลบอล
วัน จากัด (GB1) และ บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอลพาวเวอร์ จากัด (IFEC-T) ตามมูลหนี้ เดิมที่มีต่อเจ้าหนี้ ท้ งั 2 ราย
ตามคาพิพากษา พก.5/2562 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
1. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (IFEC) บริ ษทั อินเตอร์
ฟาร์ อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP) และอดี ตกรรมการท่านหนึ่ งของ IFEC ร่ วมกันเป็ นโจทก์ฟ้อง อดี ต
กรรมการอีก 2 ท่านของ IFEC กับบุคคลภายนอกอีก 4 คน รวมเป็ นจาเลย 6 คน โดยจาเลยที่ 6 คือ บริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด (GB1) ในข้อหาว่าจาเลยฉ้อฉลสร้างหนี้ ที่ไม่มีอยูจ่ ริ งขึ้น และขอให้เพิกถอนจานอง
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รวมทั้งเรี ยกคืนเงินที่จ่ายคืนจานวน 355 ล้านบาท (เป็ นจานวนเงินที่ DDV ได้จ่ายชาระให้ GB1 ในฐานะเจ้าหนี้ ตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการไปแล้ว) พร้อมดอกเบี้ย
2. ต่อมาระหว่างพิจารณาคดีตามข้อ 1. DDV และ APK ได้ขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วมในคดีดงั กล่าว
3. หลังจาก DDV และ APK ได้เข้าเป็ นโจทก์ร่วม GB1 จึงได้แก้คาให้การและฟ้องแย้งเอากับ APK ในฐานะผูค้ ้ าประกัน
หนี้ ของ DDV ให้ร่วมรับผิดชาระหนี้ ให้แก่ GB1 ตามมูลหนี้ เดิมตามคาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฯและขอฟ้องแย้ง วันที่
8 ธันวาคม 2560
4. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศาลได้พิพากษายกฟ้องข้อกล่าวหาตาม (1) ส่ วนฟ้องแย้งของ GB1 ให้ APK ในฐานะผูค้ ้ า
ประกันในมูลหนี้เดิม ชาระเงินแก่ GB1 จานวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
เงินต้นจานวน 1,259,744,946.54 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้ง (วันที่ 8 ธันวาคม 2560) เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จ
และให้อดีตกรรมการของ IFEC โจทก์ผฟู ้ ้องรับผิดในหนี้ของ DDV เป็ นเงินจานวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสัญญา
ค้ าประกันฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 และหาก APKไม่ชาระหนี้ หรื อชาระไม่ครบให้แก่ GB1 ให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้างที่จดจานองไว้ กับให้ยึดสิ่ งปลูกสร้างที่จานองเพิ่มออกขายทอดตลาด และหากได้เงินไม่พอชาระหนี้ ให้ยึด
ทรัพย์สินอื่นของ APK ออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระหนี้แก่ GB1 จนครบ
27 ทุนสารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ได้จดั สรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สารองตาม
กฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปั นผลได้
28 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

6,251,670

8,336,785

-

-

(46,069,244)

(50,959,584)

(609,176)

-

(39,817,574)

(42,622,799)

(609,176)

-
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การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
(หน่ วย : พันบาท)
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
อัตราภาษี
2563
(ร้อยละ)

2562
(ปรับปรุ งใหม่)

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาคานวณภาษี
รายการที่เป็ นรายได้ทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นในการคานวณภาษี
กาไรจากสิ ทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุน
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีที่ผา่ นมาซึ่งยังไม่รับรู ้

20

(681,569)
(136,314)
(46,069)
34,828
6,099
(968)
(20,339)

20

132,989
(10,044)

ค่ าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

(39,818)

(691,357)
(138,271)
(50,960)
29,950
32,266
(27,141)
111,597
(64)
(42,623)
(หน่วย : พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาคานวณภาษี
รายได้ที่ได้รับยกเว้นในการคานวณภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราภาษี
2563
(ร้อยละ)
(246,661)
(49,332)
20
(609)
8,856
40,476
(609)

2562
(248,799)
(49,760)
18,653
31,107
-
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29 การนาเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่ นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ ผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดาเนิ นงาน
ของส่วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จการจาหน่ ายและให้เช่าเครื่ องใช้สานักงานโดยเฉพาะเครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องพิมพ์สาเนาอัตโนมัติ
รวมถึงบริ การซ่อมบารุ งที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจลงทุน และผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยดาเนิ นธุรกิจใน
ส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย รายการบัญชีตามส่วนงานแยกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
ก. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
ข. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวมวลและบริ หารจัดการขยะ
ค. ธุรกิจผลิตและจาหน่ายพลังงานลม
ง. ธุรกิจโรงแรม
จ. ธุรกิจอื่นๆ
รายได้ และกาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
ก.
รายได้จากการขาย
และการให้บริ การ
กาไร(ขาดทุน)จากส่วนงาน

ข.

ค.

ง.

จ.

รวม

การตัดบัญชี
รายการระหว่างกัน

รวม

326,602,661

36,072,353

83,005,286

58,499,084

-

504,179,384

(14,554,200)

489,625,184

97,719,204

(80,833,588)

24,439,891

(476,233,658)

(246,661,343)

(681,569,494)

(254,185,413)

(935,754,907)

รายได้ และกาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
ก.
รายได้จากการขาย
และการให้บริ การ
กาไร(ขาดทุน)จากส่วนงาน
- ปรับปรุ งใหม่

ข.

ค.

ง.

จ.

รวม

การตัดบัญชี
รายการระหว่างกัน

รวม

354,682,372

29,773,895

91,903,312

233,307,000

-

709,666,579

(7,379,200)

702,287,379

99,573,089

(76,434,305)

(12,604,584)

(453,091,738)

(248,798,991)

(691,356,529)

(203,899,710)

(895,256,239)
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30 ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แก่
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
(ปรับปรุ งใหม่)
22,801,142
23,057,134
11,653,188
8,062,796

งบการเงินรวม
2563
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น (1)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ถาวร
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
ค่าความนิยม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าที่ปรึ กษา

504,202,501
11,803,188

2562
(ปรับปรุ งใหม่)
506,610,322
8,212,796

2,029,380
32,887,835
67,579,541
10,888,829
49,996,235
126,184,802
12,353,404

118,737
31,765,999
85,975,671
54,153,233
164,522,243
22,420,319

1,029,380
13,315,190
14,094,982
30,964,340
4,219,698
6,544,500

31,539,262
11,620,698
9,117,291
39,654,364
2,255,716
3,669,216

(1) บริ ษทั ได้บนั ทึกหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั ย่อยได้ทดรองจ่ายเงินแทนบริ ษทั ไปแล้วแต่รอตรวจสอบว่าเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและเกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อไม่ เป็ นจานวนรวม 31.54 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
31 ค่ าความนิยม
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ซึ่ งปั จจัยหลักที่มีผลต่อการขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการ
ลดลงของรายได้ที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมีสาระสาคัญ เนื่องจากปั จจัยภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม ตามข้อมูลที่
ได้จากการประเมินราคาของผูป้ ระเมินราคาอิสระตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2563
ค่าความนิยม
หัก การด้อยค่าของค่าความนิยม
สุทธิ

1,572,113,843
(1,516,240,799)
55,873,044

2562
(ปรับปรุ งใหม่)
1,572,113,843
(1,466,244,564)
105,869,279
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32 เครื่ องมือทางการเงิน
ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดและความเสี่ ยง
จากการที่คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา บริ ษทั ไม่ได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน บริ ษทั จะพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมือ และ
อนุ พนั ธ์ทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม และบริ ษทั ไม่มีนโยบายประกอบธุ รกรรมตราสารอนุพนั ธ์
ทางการเงินเพื่อการเก็งกาไรหรื อเพือ่ การค้า
ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้ เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อผล
การดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกิ จการ บริ ษทั ฯ มีค วามเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย เนื่ องจากมีเงิ นฝากกับสถาบัน
การเงิน และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็ตาม เงินกูย้ ืมระยะยาวของบริ ษทั ฯ คิดดอกเบี้ ยในอัตราที่ผนั แปรกับ
อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งบริ ษทั ฯ เชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริ ษทั ฯ มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงดังกล่าว
ค) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ สืบเนื่ องจากเงิน ลงทุนในบริ ษ ทั ย่อยในต่างประเทศ
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินอื่นเพือ่ ป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
ง) ความเสี่ยงด้ านสินเชื่ อ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ในปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการให้สินเชื่ อที่
ระมัดระวังและมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการ
เก็บหนี้จากลูกหนี้นอกเหนือจากจานวนที่ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชีแล้ว
จ) มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวมีอตั ราดอกเบี้ยที่ผนั แปรตามอัตรา
ดอกเบี้ยในท้องตลาด บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงิ นที่ผูซ้ ื้ อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็ม ใจในการแลกเปลี่ย น และสามารถต่อ รองราคากัน ได้อ ย่า งเป็ นอิส ระในลัก ษณะที่ ไ ม่มีค วามเกี่ ย วข้อ งกัน
วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด
หรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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33 ทรัพย์ สินทีถ่ ูกอายัดบังคับคดี
ณ ปั จจุบนั ทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ถูกยึดไว้ตามหมายบังคับคดีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
33.1 หุ้นสามัญของบริษัทย่ อย
ลาดับที่
1

ชื่อบริ ษทั
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์
รวม

2
3
4

ซันพาร์ ค
ซันพาร์ค 2
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

รวม
5

สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่

รวม
6

อีสเอนเนอร์จี

7

รวม
กรี น เอนเนอร์ จี่ เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์)
รวม

8

เจ.พี โซล่า พาวเวอร์

รวม
9

วังการค้ารุ่ งโรจน์

รวม
10

ซีอาร์ โซลาร์

รวม

จานวนหุ้น
คิดเป็ นร้อยละของจานวน
ที่โดนยึดไว้
หุ้นทั้งหมดของบริ ษทั
2,210,000
3.68
1,150,000
1.92
3,360,000
5.60
240,000
80.00
336,000
80.00
1,568,000
64.00
50,000
2.04
391,998
16.00
2,009,998
82.04
10,214,138
32.43
6,012,197
19.09
11,975,646
38.02
28,201,981
89.54
621,600
80.00
22,134
2.85
60,000
7.72
703,734
90.57
86,998
20.00
348,000
80.00
434,998
100.00
30,414
38.02
25,941
32.43
8,374
10.47

หมายเลขคดีแดง
ผบ.2039/2561
ผบ.5062/2561
พ.1465/2561
พ.545/2561
พ.4959/2560
ผบ.3800/2562
พ.6954/2561
มย.242/2560
มย.243/2560
มย.244/2560
พ.4959/2560
ผบ.3756/2561
ผบ.603/2562
ผบ.4672/2561
พ.4961/2560
มย.244/2562
มย.242/2560
พ.4960/2560

64,729
56,871
56,871
129,381

80.92
18.96
18.96
43.13

ผบ.3919/2561
ผบ.3952/2561
พ.4958/2560

243,123
494,235
248,122
421,534
136,104

81.05
38.02
19.08
32.43
10.47

มย.244/2560
มย.243/2560
มย.242/2560
พ.1465/2561

1,299,995

100.00
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ลาดับที่
11

จานวนหุ้น
ที่โดนยึดไว้

ชื่อบริ ษทั
สมประสงค์อินเตอร์เนชัน่ แนล

รวม
12

แม่สะเรี ยง โซล่าร์

รวม
13

สมภูมิโซล่าพาวเวอร์
รวม

14

อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์

รวม
15

อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์

รวม
16

เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์
รวม

คิดเป็ นร้อยละของจานวน
หุ้นทั้งหมดของบริ ษทั

หมายเลขคดีแดง

175,186

35.04

มย.244/2560

149,416

29.88

มย.242/2560

87,950

17.59

มย.243/2560

87,446

17.49

พ.4962/2560

499,998
50,000

100.00
3.77

พ.2814/2561

50,000

3.77

พ.1240/2561

781,817

59.00

พ.4961/2560

260,122

19.63

พ.545/2561

1,141,939
195,998

86.17
80.00

พ.4958/2560

49,000

20.00

ผบ.345/2562

244,998
90,000

100.00
3.00

ผบ.3150/2561

2,157,099

71.90

พ.4962/2560

123,720

9.34

พ.1465/2561

70,288

4.12

พ.4959/2560

70,000

2.33

พ.4455/2561

45,000

1.50

พ.5106/2561

40,000

1.33

พ.5064/2561

7,000

0.23

พ.2079/2561

2,603,107
525,430

93.75
10.51

พ.545/2561

300,000

6.00

ผบ.3150/2561

260,000

5.20

พ.1209/2559

2,550,000

51.00

มย.210/2560

3,635,430
1,668,797

72.71
53.83

ผบ.2123/2561

1,431,100

46.16

ผบ.2124/2561

3,099,897

99.99

33.2 ทรัพย์ สินอื่นของบริษัทและบริษัทย่ อย
ลาดับที่

ชื่อบริ ษทั

ประเภททรัพย์สิน

1

อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

2

โรงแรมดาราเทวี

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
บัญชีเงินฝากธนาคาร

3

เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

4

ทรู เอ็นเนอร์จี พาวเวอร์ ลพบุรี

5

อินเตอร์ ฟาร์อีสท แคป แมนเนจเม้นท์

ที่ดิน

6

รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว)

ที่ดิน

ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักร
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ลาดับที่
7

ชื่อบริ ษทั
คลีน ซิต้ ี

ประเภททรัพย์สิน
สิ ทธิ เรี ยกร้องในการรับเงินตามสัญญาจ้าง
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34 ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
34.1 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
กาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

7,616,768
6,572,000
25,246,667
39,435,435

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกภาระผูกพันของสัญญาเช่าตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 5.2 เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยรับรู ้หนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าที่เกี่ ยวข้องที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่
เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19
และ 25
34.2 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร เพือ่ ค้ าประกันการขายสิ นค้าและให้เช่าต่อลูกค้าและหน่วยงานราชการ
เป็ นจานวน 1.56 ล้านบาท
34.3 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน คงเหลือจานวน 82.25 ล้านบาท
34.4 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันสาหรับการดาเนินงานโครงการพลังงานลม เป็ นจานวนเงิน 10.30 ล้านหยวน
35 การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่ เหมาะสม และการ
ดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 (ปรับปรุ งใหม่) งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็ น (2.44) : 1 และ (2.96) : 1
ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ : อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 83.47: 1 และ 23.52 : 1 ตามลาดับ)
36 คดีความ
36.1 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ องอดี ตกรรมการบริ ษทั กับพวกในกรณี การซื้ อที่ ดินพร้อมอาคารสานักงาน 7 ชั้น เป็ นทุนทรัพย์จานวน
56.52 ล้า นบาท ขณะนี้ อยู่ใ นระหว่า งการสื บ พยานโจทก์ซ่ ึ ง ศาลอาญาจะได้พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ดัง กล่ า ว โดยไม่ มี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริ ษทั เพราะเป็ นการเรี ยกร้องให้กรรมการของบริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั มิใช่
บริ ษทั ถูกเรี ยกร้ องแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดี น้ ี ยงั ต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ งจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินคดี สาหรับคดีน้ ีคดีอยูร่ ะหว่างการนัดสื บพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสื บพยานโจทก์และจาเลย ในวันที่ 12-14,
19-21 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ออกงบการเงินนี้ ศาลอาญาได้มีคาพิพากษายกฟ้อง และคดีถึงที่สุดตามกฎหมาย
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36.2 บริ ษทั ได้ยนื่ ฟ้องอดีตกรรมการบริ ษทั กับพวกในกรณี การขายที่ดินบ้านโพธิ์ให้แก่บริ ษทั ไลท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด กับพวก
เป็ นทุนทรัพย์จานวน 16.22 ล้านบาท ขณะนี้ อยูใ่ นระหว่างการสื บพยานโจทก์ซ่ ึ งศาลจะได้พิจารณาพิพากษาคดีดงั กล่าว
โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริ ษทั เพราะเป็ นการเรี ยกร้องให้กรรมการของบริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่
บริ ษทั มิใช่บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามคดีน้ ียงั ต้องพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ งจะต้องใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินคดี สาหรับคดีน้ ีคดีอยูร่ ะหว่างการนัดสื บพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสื บพยานโจทก์และจาเลย ในวันที่ 2325 ,29-31 สิ งหาคม 2560 ขณะนี้ ศาลจาหน่ายคดีเป็ นการชัว่ คราว เพื่อรอผลในคดีอาญา
36.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้ องอดีตกรรมการบริ ษทั กับพวกรวม 5 คนในความผิดฐานฉ้อฉลละเมิดและขอให้เพิกถอน
จานอง รวมทั้งเรี ยกคืนเงิ นที่จ่ายคืนจานวน 355 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยซึ่ งคดีจะเกี่ยวกับการเรี ยกเงินคืนและปลดภาระ
จานองที่ดินของบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDV) และบริ ษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด(APK) พร้อมเรี ยกทรัพย์
คืนเป็ นเงินจานวน 355 ล้านบาท คืนจากบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด (GB1) และอดีตกรรมการ กับพวกใน
คดีดงั กล่าวด้วย คดีดงั กล่าวได้โอนไปยังศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาคดี
หลังจาก DDV และ APK ได้เข้าเป็ นโจทก์ร่วม GB1 จึงได้แก้คาให้การและฟ้องแย้งเอากับ APK ในฐานะผูค้ ้ าประกันหนี้
ของ DDV ให้ร่วมรับผิดชาระหนี้ให้แก่ GB1 ตามมูลหนี้เดิมตามคาร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฯและขอฟ้องแย้ง วันที่ 8 ธันวาคม

2560
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ศาลได้พิพากษายกฟ้ องข้อกล่าวของโจทก์ ส่ วนฟ้ องแย้งของ GB1 ให้ APK ในฐานะผูค้ ้ า
ประกันในมูลหนี้เดิม ชาระเงินแก่ GB1 จานวนเงิน 2,553,875,203.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงิน
ต้นจานวน 1,259,744,946.54 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้ง (วันที่ 8 ธันวาคม 2560) เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จ และ
ให้อดี ตกรรมการของ IFEC โจทก์ผฟู ้ ้ องรับผิดในหนี้ ของ DDV เป็ นเงินจานวนเงิน 340,000,000 บาท ตามสัญญาค้ า
ประกันฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2559 และหาก APKไม่ชาระหนี้ หรื อชาระไม่ครบให้แก่ GB1 ให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างที่จดจานองไว้ กับให้ยดึ สิ่ งปลูกสร้างที่จานองเพิ่มออกขายทอดตลาด และหากได้เงินไม่พอชาระหนี้ ให้ยึดทรัพย์สิน
อื่นของ APK ออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระหนี้แก่ GB1 จนครบ
ผูบ้ ริ หารมีความเชื่ อมัน่ ว่า ภาระที่จะมีผลกระทบต่อบริ ษทั จะไม่เกินกว่ามูลค่าเงิ นลงทุนของบริ ษทั ใน APK คาพิพากษา
ดังกล่าวผูกพันเฉพาะตัว APK เท่านั้น ไม่ได้มีผลผูกพันมาถึงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งอื่นๆ ด้วย ดังนั้น เจ้าหนี้ ตามคา
พิพากษาดังกล่าวจะสามารถบังคับคดี ได้เฉพาะกับสิ นทรัพย์ที่เป็ นของ APK เท่านั้นและหากยังได้ไม่ครบตามจานวน
ดังกล่าวก็ไม่สามารถบังคับคดีกบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งอื่นๆ เพิม่ เติมได้อีก
36.4 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) เป็ นโจทก์ยนื่ ฟ้อง นิติบุคคลแห่งหนึ่ง เป็ นจาเลย โดยโจทก์ฟ้องว่าจาเลยแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็ นชื่อของจาเลย แต่ที่จริ งโจทก์เป็ นผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ในโรงแรมและเป็ นผูช้ าระค่าประกันการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม โจทก์เพียงใช้ชื่อจาเลยเป็ นผูท้ าสัญญาใช้ไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าฯเท่านั้น การที่จาเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างกะทันหัน ทาให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้ าได้ อันเป็ น
การละเมิดต่อโจทก์ทาให้โจทก์ได้รับความเสี ยหาย ขอให้จาเลยระงับการขอยกเลิกมิเตอร์ และเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ เป็ นชื่ อ
โจทก์ คดี น้ ี เป็ นการฟ้ องให้ทานิ ติกรรม เป็ นคดี ไม่มีทุนทรัพย์ ศาลให้โจทก์วางเงินประกันความเสี ยหายจานวน 50,000
บาท แต่ต่อมาปรากฏว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 โจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล คดี
จึงเป็ นอันระงับ
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36.5 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) เป็ นโจทก์ยนื่ ฟ้อง นิติบุคคลแห่งหนึ่ง เป็ นจาเลย โดยโจทก์ฟ้องว่าจาเลยแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตัดไฟฟ้าและขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าที่เป็ นชื่อของจาเลย แต่ที่จริ งโจทก์เป็ นผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ในโรงแรมและเป็ นผูช้ าระค่าประกันการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดมาตั้งแต่เดิม โจทก์เพียงใช้ชื่อจาเลยเป็ นผูท้ าสัญญาใช้ไฟฟ้ากับ
การไฟฟ้าฯเท่านั้น การที่จาเลยขอยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างกะทันหัน ทาให้โรงแรมไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ อันเป็ น
การละเมิดต่อโจทก์ทาให้โจทก์ได้รับความเสี ยหาย ขอให้จาเลยระงับการขอยกเลิกมิเตอร์ และเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ เป็ นชื่ อ
โจทก์ คดีน้ ี เป็ นการฟ้องให้ทานิ ติกรรม เป็ นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ศาลให้โจทก์วางเงินประกันจานวน 50,000 บาท แต่ต่อมา
ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนี ประนอมยอมความในศาลคดีจึงเป็ นอัน
ระงับ
36.6 บริ ษทั ถูกฟ้องร้องโดยกลุ่มกองทุนเปิ ดโซล่าริ สตราสารหนี้พรี วเิ ลจฯ และกองทุนเปิ ดซี ไอเอ็มบี-พริ นซิ เพิล เอ็นแฮนซ์รีเทิร์นฯ
ในข้อหาผิดนัดชาระหนี้ตามตัว๋ แลกเงิน ซึ่งบริ ษทั ได้ยนื่ คาให้การต่อสู ้คดีโดยมีท้ งั ประเด็นข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การสลักหลักตัว๋ แลกเงินอันเป็ นประเด็นเกี่ ยวกับผูท้ รงตัว๋ แลกเงิ นซึ่ งเป็ นประเด็นข้อกฎหมายอันเป็ นข้อต่อสู ้ที่ทาให้บริ ษทั
สามารถชนะคดีได้แต่ในการดาเนิ นคดีดงั กล่าวจาเป็ นจะต้องใช้ระยะเวลา ซึ่ งในประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าวสามารถอุทธรณ์
หรื อฎีกาได้ เงินตามตัว๋ แลกเงินที่โจทก์เรี ยกร้องจึงต้องรอจนกว่าศาลฎีกาจะพิจารณาพิพากษาหรื อคดีถึงที่สุดขณะนี้ บริ ษทั จึง
ยังไม่ตอ้ งชาระเงินดังกล่าวในขณะนี้ สาหรับคดีในกลุ่มนี้ คดีอยูร่ ะหว่างการนัดสื บพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสื บพยาน
โจทก์ และจาเลย แต่ละคดีอยูใ่ นช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ณ วันที่ออกงบการเงินนี้ ศาลแพ่งมีคาพิพากษา และคดีถึงที่สุดตามกฎหมายแล้ว
36.7 บริ ษทั ถูกฟ้องร้องโดยนิติบุคคลและบุคคลภายนอกรวมกัน 2 ราย ในข้อหาละเมิดเรี ยกค่าเสี ยหายในกรณี การแถลงข่าวของ
กรรมการบริ ษทั ซึ่งเป็ นการแถลงข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบและฟ้องร้องกรรมการที่ กระทาการฉ้อฉล กินหัวคิวและชาระ
หนี้ปลอมหรื อชาระหนี้ที่ไม่มีอยูจ่ ริ งอันเป็ นการแถลงข่าวเพื่อปกป้ องสิ ทธิของตนตามครรลองครองธรรมเพื่อป้ องกันส่ วน
ได้เสี ยของตนโดยสุ จริ ตซึ่ งบริ ษทั ได้ให้การต่อสู ้คดีไม่ตอ้ งรับผิดตามฟ้องของโจทก์ซ่ ึ งคดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของ
ศาล จึ งไม่มีเหตุที่บริ ษทั จะต้องชาระเงินตามฟ้ องในขณะนี้ แต่น่าจะต้องรอจนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดในศาลฎีกาซึ่ ง
น่าจะใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่บดั นี้และไม่แน่วา่ บริ ษทั จะต้องรับผิดหรื อไม่จึงไม่มีความเสี่ ยงใด ๆ ในคดีในกลุ่มนี้
สาหรับคดีในกลุ่มนี้คดีอยูร่ ะหว่างการนัดสื บพยานของศาล ศาลจะนัดทาการสื บพยานโจทก์และจาเลย แต่ละคดีอยูใ่ นช่วง
ระหว่างเดือนพฤศจิ กายน ถึงเดือนธันวาคม 2560 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาแล้ว บริ ษทั ไม่ตอ้ งชาระเงินให้กบั นิ ติบุคคล
และบุคคลภายนอกทั้งสองราย คดีถึงที่สุดตามกฎหมายแล้ว
36.8 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีแรงงานที่ลูกจ้างได้ยื่นฟ้องเรี ยกค่าชดเชยและการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมจานวน
7 สานวน จานวน 25 คน ต่อศาลแรงงานกลาง เป็ นคดีแรงงานซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยื่นคาให้การต่อสู ้คดีและมีเหตุ
เลิกจ้างพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรวมจานวน 25 คนรวมเป็ นเงิ นที่ ลูกจ้างเรี ยกร้องจานวน 8,143,393.85 บาท
พร้อมดอกเบี้ ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้อง และเรี ยกร้องจานวน 10,038,542.65 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
15 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้อง ซึ่งคดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาคดีและบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้ตกลงหรื อประนี ประนอมยอม
ความกับพนักงานที่ฟ้องคดีดงั กล่าวและในคดีของศาลแรงงานก็จาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลและคดี
สามารถอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้จึงไม่เป็ นเหตุที่บริ ษทั ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหรื อสิ นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรื อ
ค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมซึ่งศาลจะไม่ให้นายจ้างจ่ายเต็มตามฟ้อง คดีส่วนใหญ่ยงั อยูร่ ะหว่างการนัดพิจารณา
เพื่อกาหนดประเด็นข้อพิพาทก่อนการสื บพยานโจทก์และจาเลย ในช่วงระหว่างเดือนสิ งหาคม ถึง กันยายน 2560 และบาง
คดี ศาลได้กาหนดวันนัดสื บพยานโจทก์และจาเลยไปแล้ว โดยศาลจะนัดทาการสื บพยานโจทก์และจาเลย อยู่ในช่ วง
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560
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นอกจากนั้น ในบรรดาลูกจ้างที่ ฟ้องบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ต่อสู ้ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยหรื อ
สิ นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรมแล้ว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังได้ดาเนิ นการ
ฟ้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการกระทาของลูกจ้างจานวนไม่น้อยกว่า 12 คนซึ่ งอยูใ่ นระหว่างการดาเนิ นการ ซึ่ งคดี เกี่ยวกับ
กลุ่มพนักงานเป็ นกรณี ที่เกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการบริ ษทั ชุดปั จจุบนั เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั และ ณ วันที่ 8 มีนาคม
2562 ไม่ปรากฏมีขอ้ พิพาทในคดีแรงงานดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด
36.9 บริ ษทั ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหนึ่งในข้อหาผิดสัญญานายหน้า ทุนทรัพย์พิพาท 19,517,476.50 บาท ซึ่งบริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์
และคาร้ องขอทุ เลาการบังคับคดี และศาลอุ ทธรณ์ ไ ด้พิ พากษาแก้คาพิ พากษาของศาลชั้นต้นโดยให้ชาระเงิ น จานวน
15,885,664 บาท คดีน้ ี บริ ษทั ได้เตรี ยมฎีกาเพื่อยื่นต่อศาลในประเด็นที่ ศาลอุทธรณ์ยงั ไม่ได้พิจารณาในประเด็นไม่ความ
สมบูรณ์ของสัญญานายหน้าที่กาหนดไว้ โจทก์ในคดีดงั กล่าวจึงไม่ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาให้ครบถ้วนจึงไม่มีสิทธิ ได้รับค่า
นายหน้า ส่ วนเงิ นส่ วนเกิ นก็เป็ นเงินตอบแทนจากการคิดราคาค่าที่ ดินส่ วนเกิ นซึ่ งเป็ นเงิ นตอบแทนจากค่านายหน้าเมื่ อ
สัญญานายหน้าไม่มีผลบังคับผูกพัน เงิ นตอบแทนส่ วนเกิ นย่อมไม่มีผลผูกพันเช่นกัน อีกทั้งสัญญานายหน้าได้ล่วงเลย
ระยะเวลาในการจัดการขายที่ดินแล้วโดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปจึงถือว่าสัญญานายหน้าสิ้นสุดแล้ว ทั้งค่านายหน้า
และค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวโจทก์ในคดี ดงั กล่าวจึ งไม่มีสิทธิ นอกจากนั้นราคาที่นายหน้าอ้างว่าได้นาที่ดินไปขายได้
จานวนสู ง กว่า ที่ กาหนด โดยศาลอุ ท ธรณ์ ได้พิ พากษาแก้คาพิพากษาไว้บ างส่ วน บริ ษ ัทจึ ง ยังไม่ตอ้ งชาระเงิ นตามค า
พิพากษาของที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ศาลแพ่งได้อ่านคาพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งพิพากษา
แก้เป็ นว่าให้บงั คับคดีไปตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น โดยให้บริ ษทั ชาระเงินจานวน 19,517,476.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วนั ถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ
36.10 บริ ษทั ที เอ็ม ดีไซน์ จากัด ยื่นข้อเรี ยกร้องต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการให้บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”)
ชาระเงิ นค่าออกแบบสถาปั ตย์ในโครงการคอนโดมิ เนี ยมและส่ วนต่อเติมในวงเงิ นจานวน 12 ล้านบาทซึ่ งคดี ดงั กล่าว
บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นคาคัดค้านและข้อเรี ยกร้องแย้งต่อสานักงานอนุ ญาโตตุลาการแล้ว โดยได้ใ ห้การ
ปฏิเสธไม่ตอ้ งรับผิดตามข้อเรี ยกร้องเนื่องจากผูร้ ับจ้างไม่ได้ดาเนิ นการตามสัญญาจ้างและเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาหรื อใบเสนอ
ราคาในการทางานโดยไม่มีการทาสัญญาว่าจ้างแต่ได้จ่ายไปในเรื่ องการร้องขอของบริ ษทั ซึ่ งได้ดาเนิ นการก่อนที่ผบู ้ ริ หาร
ปั จจุบันเข้ามารั บผิ ดชอบ อีกทั้งคดี ดงั กล่าวเกิ ดขึ้นในปี พ.ศ.2555 จนถึ งปี 2559 เกิ นกว่า 2 ปี แล้ว คดี จึงขาดอายุความ
นอกจากนั้นบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้เรี ยกเงินคืนจากที่ได้ทดรองจ่ายไปจานวน 10 ล้านบาทพร้อมค่าเสี ยหายจาก
การปฏิบตั ิผิดสัญญาของบริ ษทั ดังกล่าวโดยได้ยนื่ ข้อเรี ยกร้องแย้งไปพร้อมคาคัดค้านต่อสานักงานอนุญาโตตุลาการไว้แล้ว
คาดว่าคดี ดงั กล่าวบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ไม่น่าจะต้องรับผิดตามข้อเรี ยกร้องของบริ ษทั ที เอ็ม ดี ไซน์ จากัดแต่
อย่างใด ส่วนค่าเสี ยหายที่บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัดจะได้รับหรื อไม่เพียงใดก็แล้วแต่คณะอนุญาโตตุลาการจะพิจารณา
กาหนดต่อไป สาหรับคดี บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัดได้ทาการยื่นคาค้านและข้อเรี ยกร้องแย้งไปแล้ว โดยอยูร่ ะหว่าง
การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หลังจากนั้นจึงจะทาการนัดหมายเพื่อพิจารณาคดีต่อไป ต่อมาในปี 2562 บริ ษทั ที เอ็ม ดีไซน์
จากัด (ผูร้ ้อง) ได้ยื่นฟ้องบริ ษทั ย่อย และศาลมีคาพิพากษาให้บริ ษทั ย่อยชาระเงินจานวน 3,745,000.00 บาท ให้แก่ผรู ้ ้อง
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วนั ที่บริ ษทั ผิดนัดคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป
จนกว่าจะชาระเสร็ จแก่ผรู ้ ้อง
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36.11 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยนิติบุคคลแห่งหนึ่ง โดยคดีน้ ีโจทก์ฟ้องว่าจาเลยได้จา้ งโจทก์
ตกแต่งภายในห้องอาหารอิตาเลี่ยน โจทก์ได้ทางานที่จา้ งเสร็ จสิ้นแล้ว จาเลยชาระค่าจ้างมาเพียงบางส่วน คงเหลือค้างชาระ
จานวน 636,025 บาท ทวงถามแล้วไม่ชาระจึงฟ้องคดีต่อศาล ให้ชาระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้น
เงิน 614,802 บาท นับถัดจากวันฟ้อง ( 17 พฤษภาคม 2560) เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ แนวทางคดีน้ ี จาเลยต่อสู ้วา่ ได้
ชาระหนี้แก่โจทก์เสร็ จสิ้นแล้ว ยอดหนี้ที่โจทก์นามาฟ้องเป็ นงานที่จาเลยมิได้ยินยอมรับการส่ งมอบ เพราะไม่ถูกต้องตาม
แบบ โจทก์จึงไม่มีสิทธินายอดหนี้ดงั กล่าวมาฟ้องจาเลยอีก แนวโน้ม ถ้าโจทก์พิสูจน์ได้วา่ ได้ทางานและส่ งมอบแก่จาเลย
จริ ง จาเลยก็อาจรับผิดชอบไม่เกินร้อยละห้าสิ บของยอดหนี้ตามฟ้อง และค่าขึ้นศาลกับค่าทนายความตามคาสั่งศาลไม่เกิน
15,000 บาท
36.12 บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยธนาคารแห่ งหนึ่ ง คดีดงั กล่าวเป็ นหนี้ ตามสัญญากูย้ ืม
เงินและจานอง มีการผิดนัด ต่อมาได้ตกลงทาสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ แต่ผิดนัด ธนาคารจึงยืน่ ฟ้องและบังคับจานอง
จานวน 23,000,000 บาท แนวโน้มของคดีต่อสูเ้ รื่ องดอกเบี้ย เพื่อขอลดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด หากเจรจาได้ก็อาจทาสัญญา
ประนี ประนอมยอมความกันและผ่อนชาระเป็ นงวดๆไป ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศาลพิพากษาให้บริ ษทั ย่อย
และผูค้ ้ า ประกัน ร่ วมกันช าระเงิ นจ านวน 23,593,650.58 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 12 ต่ อ ปี ของต้น เงิ น จ านวน
21,520,088.95 บาท
36.13 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยบุคคลหนึ่งข้อหาผิดสัญญาซื้อขายกรรมสิ ทธิ์หอ้ งชุด บ้านสิ ริ
สาทร (สวนพลู) ทุนทรัพย์ที่เรี ยกร้อง 2,600,000 บาท นั้น เกี่ยวกับคดีน้ ีโจทก์อา้ งว่าได้ทาสัญญาซื้ อกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดจาก
จาเลย ราคา 2,600,000 บาท ชาระเงินครบถ้วนแล้วแต่จาเลยไม่โอนกรรมสิ ทธิ์ ในห้องชุดให้โจทก์ อันเป็ นการผิดสัญญา
จึงฟ้องเรี ยกร้องให้จาเลยโอนห้องชุด บ้านสิ ริสาทร (สวนพลู) เลขที่ 33/15 ชั้นที่ 3 อาคารที่ 1 เนื้อที่ 53 ตารางเมตร จานวน
1 ห้อง ให้แก่โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โจทก์ได้ยนื่ คาร้องขอถอนคดี จาเลยไม่คดั ค้านและศาลอนุญาตให้โจทก์
ถอนฟ้อง และจาหน่ายคดีออกจากสารบบ ต่อมาวันที่ 24 กันยายน 2562 ปรากฏว่า ทรัพย์สินที่ไปพิพาทในคดีดงั กล่าวมี
การโอนให้แก่โจทก์ในคดีน้ ีและในวันเดียวกัน โจทก์ได้มีการโอนต่อไปยังบุคคลอื่นอีกทอดหนึ่ง
36.14 บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ถูกฟ้องร้องโดยอดีตกรรมการบริ ษทั ย่อยรายหนึ่ ง เรื่ อง ผิดสัญญาตัว๋
สัญญาใช้เงิ น ทุ นทรัพย์ที่เรี ยกร้ องจานวน ที่ มาของหนี้ ดังกล่าวเกิ ดจากการที่ อดี ตกรรมการรายดังกล่าว อ้างว่า ในช่ วง
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2545-2548 ซึ่ งขณะนั้น เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยได้กยู้ ืมเงินจากบุคคลดังกล่าว
หลายครั้งเพื่อนาไปใช้จ่ายในกิจการของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว แต่ละครั้งที่กยู้ ืมได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทใช้เงิ นเมื่อทวง
ถาม มอบให้ไว้เพื่อเป็ นการชาระหนี้ ซึ่ งจานวนหนี้ เมื่อคิดจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นเงิ นจานวน 15,555,700.85
บาท และในวันดัง กล่าวได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ นเลขที่ 2558/001 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สัญญาจะจ่ายเงิ นแก่อดี ต
กรรมการรายดังกล่าว จานวน 15,555,700.85 บาท เมื่อทวงถาม และหากผิดนัดยินยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5
ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว ต่อมาได้มีการทวงถามให้ชาระหนี้ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิน แต่มีการผิดนัด โจทก์จึงฟ้องคดีน้ ี ต่อมาใน
ปี 2562 ศาลพิพากษาให้ชาระเงิ นแก่โจทก์จานวน 15,555,700.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้ อยละ 6.5 ต่อปี ของต้นเงิ น
ดังกล่าว นับแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้น (เดิมบริ ษทั ย่อยอุทธรณ์ แต่เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม
2562 บริ ษทั ย่อยถอนอุทธรณ์)
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ผลของคาพิพากษาคดีดงั กล่าว ทาให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้ยดึ ทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
รวมทั้งหมด 10 แปลง และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาด รวม 4 ครั้ง ในวันที่ 9 มกราคม 2563, วันที่ 30
มกราคม 2563, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่ งเจ้าพนักงานบังคับคดี กาหนดราคาประเมิน
ทรัพย์สิน ดังนี้
ทรัพย์สินส่วนที่หนึ่ง 9 แปลง
ทรัพย์สินส่วนที่สอง 1 แปลง
รวม 10 แปลง

ราคาประเมินรวม 23,441,200 บาท
ราคาประเมินรวม 3,173,900 บาท
ราคาประเมินรวม 26,615,100 บาท

ซึ่ งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ได้มีผูซ้ ้ื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง โดยได้ทาหนังสื อสัญญาซื้ อขาย และจ่ายเงินมัดจาในวัน
เดียวกัน ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคาสัง่ เพิกถอนการขาย และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดทรั พย์ใหม่แล้ว
และปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยยังไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
36.15 นิติบุคคลแห่งหนึ่งได้มีหนังสื อบอกกล่าวมายังบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด(“บริ ษทั ย่อย”)เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
โดย อ้า งว่ า ให้ ท าสั ญ ญาปรั บ ปรุ ง ตกแต่ ง บริ ษ ัท ย่อ ย และได้ด าเนิ น การไปบางส่ ว นแล้ว คิ ด เป็ นมู ล ค่ า เงิ น ทั้ง สิ น
48,785,061.60 บาท และทางบริ ษทั ย่อยได้ชาระเงินไปแล้วบางส่วน คงเหลือจานวน 12,311,250.25 บาท และขอให้ชาระ
ส่ วนที่ เหลือภายใน 20 มิถุนายน 2560 แต่ผูบ้ ริ หารชุ ดเดิ มแสดงความเห็ นว่า ภาระหนี้ สินที่ เหลือไม่พบว่าเป็ นหนี้ จึ ง
ไม่ได้ทาการชาระดังกล่าว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบโดยผูบ้ ริ หารชุดใหม่
36.16 คดีแรงงาน
ในระหว่างปี 2562 ถึง 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีขอ้ พิพาทแรงงานกับลูกจ้างจานวน 45 คดี เรี ยกร้องค่าจ้างและเงิน
ชดเชยประมาณ 39.97 ล้านบาท ซึ่ งพนักงานตรวจแรงงานได้มีคาสั่งให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าเสี ยหายแก่ลูกจ้าง
แล้ว ซึ่งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ ฟ้องขอเพิกถอนคาสัง่ ดังกล่าว ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง
ในส่วนกลุ่มบริ ษทั ที่ได้ยนื่ ฟ้องเพิกถอนคาสัง่ พนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว กลุ่มบริ ษทั ได้วางเงินค่าจ้างและเงินชดเชย
ตามคาสัง่ พนักงานตรวจแรงงานครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว
นอกจากนี้ ยังมีคดีแรงงานอีก 10 คดีที่ลูกจ้างฟ้องบริ ษทั ย่อย โดยคดีสิ้นสุ ดด้วยการตกลงทาสัญญาประนี ประนอมยอม
ความกันจานวน 9 คดี ทุนทรัพย์ประมาณ 5.98 ล้านบาท และศาลยกฟ้ องโจทก์ จานวน 1 คดี ทุนทรัพย์ประมาณ 3.86
ล้านบาท
36.17 คดีฟ้ื นฟูกิจการ/ล้มละลาย
บริ ษทั
คดีฟ้ื นฟูกิจการ
เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2561 นางสมศรี จีระวิพูลวรรณ (เจ้าหนี้ หุ้นกู)้ ได้ยื่นคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการของ บริ ษทั อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ในขณะนั้น
ได้ยื่นคาร้องคัดค้านการฟื้ นฟูกิจการ และศาลได้มีคาสั่งยกคาร้อง เจ้าหนี้ รายดังกล่าวได้อุทธรณ์คาพิพากษาของศาล
ล้มละลายกลาง ต่อมาวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษในคดีฟ้ื นฟู
กิจการว่าให้รับคาร้องคดีฟ้ื นฟูกิจการที่เจ้าหนี้รายหนึ่งได้ยนื่ ขอฟื้ นฟูกิจการไว้พิจารณาตามกฎหมายต่อไป ทาให้บริ ษทั
ได้รับความคุม้ ครองจากสภาวะพักการชาระหนี้ และบริ ษทั เห็นว่า มีช่องทางในการฟื้ นฟูกิจการ จึงได้สนับสนุนให้ฟ้ื นฟู
กิจการตามกระบวนการฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมาย
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ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื้ นฟูดงั กล่าว ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่ง
รับอุทธรณ์ของบริ ษทั แล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอคาวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษแผนกคดีลม้ ละลายต่อไป
และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอศาลอุทธรณ์มีคาสัง่
คดีลม้ ละลาย
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562 กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 กับพวกรวม 3 คน ได้ยื่นฟ้องบริ ษทั ต่อศาล
ล้มละลายกลาง ความล้มละลาย ทุนทรัพย์รวม 484,552,921.39 บาท ในระหว่างพิจารณาคดี เจ้าหนี้ ตามคาพิพากษาราย
หนึ่งได้ขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วมในคดีดงั กล่าว
โจทก์ร่วมดังกล่าวได้ยนื่ คาขอไต่สวนฉุกเฉิ นฝ่ ายเดียวขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ชวั่ คราวบริ ษทั
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนคาร้อง ซึ่ งในวันเดียวกับบริ ษทั ได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลาย
กลาง ให้งดไต่สวนฉุ กเฉิ น เนื่ องจาก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้วางทรัพย์ชาระหนี้ ดงั กล่าวไว้กบั ศาลแพ่งแล้ว
โดยศาลแพ่งสัง่ รับวางทรัพย์ไว้โดยชอบด้วยกฎหมายและให้ออกหมายแจ้งเจ้าหนี้ มารับเงินแล้ว ดังนั้นโจทก์ร่วมจึงสิ้ น
สิ ทธิบงั คับคดีเพราะหนี้ระงับไปแล้วตามคาสัง่ ศาลแพ่ง แต่ศาลล้มละลายกลางได้ยกคาร้องของบริ ษทั โดยอ้างว่าบริ ษทั
ไม่ได้วางทรัพย์ชาระหนี้ ณ สานักงานวางทรัพย์ และไต่สวนคาร้องของโจทก์ร่วมและมีคาสัง่ พิทกั ทรัพย์ชวั่ คราว
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โจทก์ร่วมได้ยนื่ คาขอเพิกถอนคาสัง่ และกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งในคดีเดิม ซึ่ งเป็ นการ
ขอเพิกถอนคาสัง่ ของศาลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 (กรณี วางทรัพย์ชาระหนี้) ศาลแพ่งมีคาสัง่ ว่า การขอวางเงินชาระหนี้
ตามคาพิพากษาเป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและมิได้เป็ นไปโดยผิดหลง กรณี ไม่เป็ นเหตุให้ตอ้ งเพิกถอนคาสัง่ และ
กระบวนพิจารณาดังกล่าว ยกคาร้องของโจทก์ร่วมดังกล่าว
ในวันเดี ยวกัน บริ ษทั ได้ยื่นคาร้องต่อศาลละลายกลางขอให้มีคาสั่งตามมาตรา 18 แห่ งพ.ร.บ.ล้มละลายฯ เพื่อยกเลิก
คาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ชวั่ คราว ซึ่ งศาลล้มละลายกลางกาหนดนัดไต่สวนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ มีเจ้าหนี้ 4
ราย ได้ยนื่ คาร้องขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วม ศาลกาหนดนัดไต่สวนคาร้องวันที่ 26 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ผูถ้ ือหุ ้นกูร้ ายหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นเจ้าหนี้ ตามคาพิพากษา จานวนเงิน 2,299,720.53 บาท ได้ยื่นฟ้อง
บริ ษทั ต่อศาลล้มละลายกลาง
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ ยกคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ที่ร้องโดยเจ้าหนี้ และต่อมา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผูถ้ ือหุน้ กู้ เจ้าหนี้ตามคาพิพากษารายดังกล่าว ได้ยนื่ คาร้องขอถอนฟ้องด้วยเหตุได้รับชาระหนี้
จนเป็ นที่พอใจ แต่มีบุคคลภายนอกรายหนึ่งอ้างว่า เป็ นเจ้าหนี้ ตามคาพิพากษาได้ยื่นคาร้องขอเป็ นโจทก์ร่วมในคดีน้ ี อีก
ซึ่ งศาลนัดพร้อมในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศาลล้มละลายกลางได้พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องและจาหน่าย
คดี ออกจากสารบบความ และยกคาร้องขอเข้าเป็ นโจทก์ร่วมของบุคคลภายนอกรายดัง กล่าว ต่อมาบุ คคลภายนอก
ดังกล่าวได้อุทธรณ์คาสั่งของศาลล้มละลายกลาง และในภายหลังได้ถอนอุทธรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิ กายน 2564
ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคาสัง่ ของศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ได้
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1.1 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด (DDV)
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นคาร้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอฟื้ นฟูกิจการของ
บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ตามคดีหมายเลขดาที่ ฟฟ. 12/2563
ต่อมาวันที่ 10 มิถุนาย 2563 ศาลได้มีคาสัง่ ยกคาร้องขอ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จากัด ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีดงั กล่าว และศาลอุทธรณ์ชานาญ
พิเศษ มีคาพิพากษา ในวันที่ 24 สิ งหาคม 2563 ยืนตามคาสัง่ ของศาลล้มละลายกลาง คดีถึงที่สุดตามกฎหมายแล้ว
1.2 บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (APK)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บุคคลภายนอกซึ่งเป็ นเจ้าหนี้ของบริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ได้ยื่นคาร้อง
ต่อศาลล้มละลายกลาง ขอฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ตามคดีหมายเลขดาที่ ฟฟ. 3/2563
และในวันเดียวกันศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ ยกคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บุคคลภายนอกดังกล่าว ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีดงั กล่าว และศาลอุทธรณ์ชานาญ
พิเศษ มีคาพิพากษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ยืนตามคาสัง่ ของศาลล้มละลายกลาง คาพิพากษาดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว
36.18 คดีแพ่ง
บริ ษทั
1 คดีเกี่ยวกับตัว๋ เงิน
ในระหว่างปี 2560 ถึง 2563 บริ ษทั ถูกเจ้าหนี้ภายนอกฟ้องเป็ นจาเลยหรื อจาเลยร่ วมในความผิดเกี่ยวกับตัว๋ เงินรวม
67 คดี รวมทุนทรัพย์ ประมาณ 4,334 ล้านบาท ซึ่งศาลสัง่ จาหน่ายคดีชวั่ คราว หรื องดการบังคับคดี เพื่อรอฟังคาสั่ง
ศาลในคดีฟ้ื นฟูกิจการ ซึ่งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการของ
บริ ษทั และในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าว ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งรับอุทธรณ์แล้ว
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษมีคาสัง่ ตามกฏหมายต่อไป
2 คดีเกี่ยวกับหุน้ กู้
ในระหว่างปี 2561 และ 2562 บริ ษทั ถูกเจ้าหนี้ ภายนอกฟ้องเป็ นจาเลยในความผิดฐานผิดสัญญาหุ ้นกู้ รวม 23 คดี
ให้บริ ษทั ใช้เงินตามฟ้อง รวมทุนทรัพย์ ประมาณ 2,273 ล้านบาท ซึ่งคดีอยูใ่ นขั้นตอนบังคับคดี แต่ศาลสั่งจาหน่าย
คดี ชวั่ คราว หรื องดการบังคับคดี ไว้ เพื่อรอฟั งคาสั่งศาลในคดี ฟ้ื นฟูกิจการ ซึ่ งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ศาล
ล้มละลายกลางได้มีคาสั่งยกคาร้องขอฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั และในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์
คาสัง่ ดังกล่าว ศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ รับอุทธรณ์แล้ว ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างรอศาลอุทธรณ์ชานัญพิเศษมีคาสั่งตาม
กฏหมายต่อไป

66

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL)
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้
บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จากัด (TEPL) จาเลยที่ 1 และผูค้ ้ าประกันประกอบด้วย บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี จากัด
(TEP) จาเลยที่ 2 นายจารั ส เตชะนิ ธิ จาเลยที่ 3 บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์ จี ซัพพลาย จากัด (TEPS) จาเลยที่ 4 และบริ ษทั
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (IFEC-T) จาเลยร่ วม ให้ชาระเงิ นตามสัญญากูเ้ งินและสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียน
จ านวนเงิ น รวม 128,260,008.80 บาท พร้ อ มดอกเบี้ ยถึ ง วัน ฟ้ อ งจ านวนเงิ น 13,092,175.68 บาท รวมเป็ นเงิ น
141,352,184.48 บาท ซึ่ งต่อมาในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งได้พิพากษาให้ TEPL TEP และนายจารัส เตชะนิ ธิ
ร่ วมกันชาระเงิน 141,352,184.48 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ของต้นเงิน 78,618,828.05 บาท และของต้นเงิ น
28,553,256.65 บาท และของต้นเงิน 5,199,330.41 บาท และของต้นเงิน 15,888,593.69 บาท นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้น
ไป และให้ TEPS ร่ วมรับผิดไม่เกิน 53,000,000 บาท หากจาเลยทั้ง 4 (TEPL, TEP, นายจารัส เตชะนิ ธิ และ TEPS)ไม่
ชาระ ให้ยดึ ทรัพย์จานองคือที่ดินโฉนดเลขที่ 5159 และ 5186 ตาบลหนองบัว อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้างบนที่ดิน และเครื่ องจักรออกขายทอดตลาดเพือ่ นาเงินมาชาระหนี้ หากไม่พอ ให้ยดึ ทรัพย์อื่นของ TEPS จาเลย
ที่ 4 ออกขายทอดตลาดนาเงินมาชาระจนครบ คดีถึงที่สุดแล้วตามกฎหมาย
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T)
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี จากัด (TEP) และ นายจารัส เตชะนิธิ ร่ วมกันเป็ นโจทก์ ฟ้อง IFEC-T
เป็ นจาเลยที่ 1 และอดี ตกรรมการอีก 2 ท่านเป็ นจาเลยที่ 2 และ 3 ในข้อหาผิดสัญญาสิ ทธิ ไล่เบี้ ยค้ าประกัน ทุนทรัพย์
165,139,057.80 บาท ต่อศาลแพ่ง ศาลนัดสื บพยานจาเลยในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ในวันดังกล่าวโจทก์ได้ยื่นคาร้องขอ
ถอนฟ้ อง ศาลอนุ ญาตให้ถอนฟ้ อง คืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์เป็ นกรณี พิเศษ และให้ยกเลิกนัดสื บพยานที่ เหลือ คดีถึงที่ สุด
แล้ว
บริ ษทั คลีน ซิต้ ี จากัด (CC)
1) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กิจการร่ วมค้าซี ซี แอนด์ เอส เอ็ม ไอ เป็ นโจทก์ฟ้อง บริ ษทั คลีนซิ ต้ ี จากัด เป็ นจาเลย
ข้อหาผิดสัญญาจ้างทาของ ทุนทรัพย์ 10,865,124.93 บาท
ต่อมาโจทก์และจาเลยได้ตกลงทาสัญญาประนี ประนอมยอมความ โดยจาเลยตกลงชาระเงิ นตามฟ้ อง แบ่งเป็ น 18
งวด เริ่ มงวดแรก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 หากผิดนัดให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นค้างชาระ
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โจทก์ร้องขอให้บงั คับคดีตามคาพิพากษา ซึ่ งศาลได้มีคาสัง่ ให้จาเลยปฏิบตั ิตาม
สัญ ญาประนี ป ระนอมยอมความ จ าเลยได้ชาระหนี้ บ างส่ ว นแก่ โจทก์ ศาลจึ ง ให้ พ นักงานบัง คับ คดี จัดการยึด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
2) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 บริ ษทั กรี น ฟิ วเจอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด เป็ นโจทก์ฟ้อง บริ ษทั คลีนซิ ต้ ี จากัด เป็ นจาเลย
ข้อหาผิดสัญญาจ้างทาของจานวนทั้งสิ้ น 6,989,586.00 บาท แต่ต่อมาทั้งโจทก์และจาเลยสามารถตกลงกันได้ จึงทา
สัญญาประนี ประนอมยอมความไว้ต่อศาล ตกลงให้บริ ษทั ต้องผ่อนชาระจานวน 18 งวด จากยอด 7,088,750 บาท
โดยไม่มีดอกเบี้ยจนกว่าจะแล้วเสร็ จ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โจทก์ก็ร้องขอให้บงั คับคดีตามคาพิพากษา ซึ่ ง
ศาลได้มีคาสัง่ ให้จาเลยปฏิบตั ิตามสัญญาประนี ประนอมยอมความ จาเลยได้ชาระหนี้ บางส่ วนแก่โจทก์ ศาลจึงให้
พนักงานบังคับคดีจดั การยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
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ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ถูกฟ้องเป็ นคดี แพ่งจากเจ้าหนี้ การค้า จานวน 6 คดี ทุนทรัพย์รวม 4.58 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่
ระหว่างการเจรจา 3 คดี ส่วนอีก 3 คดี อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องให้ชาระหนี้ แก่บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เป็ นจานวนเงิ น 3,048,447.55 บาท
พร้ อมดอกเบี้ ยร้ อยละ 6.5 ต่อปี ต่อมาเมื่ อวันที่ 25 กันยายน 2561 ศาลพิพากษาให้บริ ษทั ย่อยชาระเงิ นจานวน
3,043,501.86 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป
จนกว่าจะชาระเสร็ จ
บริ ษทั รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว) จากัด (RA)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ส.สุ ขหรรษา 206 จากัด เป็ นโจทก์ยื่นฟ้อง บริ ษทั รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนี ยริ่ ง (สระแก้ว)
จากัด เป็ นจาเลย ต่อศาลแพ่ง ฐานผิดสัญญาจ้างทาของเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิน 7,830,750.00 บาท งานที่ จา้ งเป็ น
การให้จดั ทาโครงการรวมทั้งการดาเนินการขอใบอนุญาตเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ เป็ นโครงการระยะที่
2 ถึงระยะที่ 5 งานเสร็ จสิ้นแล้วแต่จาเลยยังค้างชาระค่างานอยู่ 8 งวด
ต่อมาพบว่า อดี ตกรรมการของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูร้ ั บมอบอานาจจากกรรมการของบริ ษทั ในขณะนั้น ได้ไปทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ตามสัญญาลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 (คดีแดงเลขที่ พ.1015/2562)
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีการยื่นคาขอนายึดทรัพย์สินของจาเลย โดยนัดเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์ในวันที่ 12
ตุลาคม 2563 แต่ไม่ปรากฎการนายึดทรัพย์แต่อย่างใด
บริ ษทั เกาะเต่า วินด์ จากัด (KTW)
บริ ษ ัท ย่อ ยได้ถู กบริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ ง ฟ้ อ งร้ อ งให้ช าระค่ าบริ ก ารตามสัญ ญาจ้างที่ ป รึ ก ษาในคดี แ พ่ง หมายเลขด าที่ พ.
7290/2561 โดนทุนทรัพย์จานวน 4.22 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยได้ฟ้องแย้งไปในคดี เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยได้รับ
ความเสี ยหายจากการทาสัญญาโดยมีทุนทรัพย์จานวน 1.89 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ศาลขั้นต้นได้มีคา
พิพากษาให้คดี แพ่งหมายเลขแดงที่ พ.4771/2563 ให้บริ ษทั ย่อยชาระค่าบริ การตามสัญญาเป็ นจานวน 2.19 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลขอให้บริ ษทั
ย่อยชาระค่าเสี ยหายจากการทางานต่อเนื่ องตามสัญญาเพิ่มจากคาพิพากษาอีกจานวนเงิ น 1.80 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อศาล ขอให้ศาลอุทธรณ์ กลับคา
พิพากษาของศาลชั้นต้นและขอให้บริ ษทั ย่อยชาระเงินตามสัญญาเป็ นจานวน 1.63 ล้านบาท โดยคิดจากเนื้องานที่เกิดขึ้น
จริ งตามสัญญา พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชาระเสร็ จ ปั จจุบนั ศาลมีคาสั่งให้รับคาร้องอุทธรณ์
ของทั้งสองฝ่ ายและอยูร่ ะหว่างรอผลพิจารณาของศาลอุทธรณ์
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36.19 คดีเพิกถอนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งในปั จจุบนั จานวน 3 คน และกรรมการที่ แต่งตั้งใหม่ทดแทนกรรมการที่ ลาออก
จานวน 1 คน รวมเป็ นกรรมการ 4 คน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2561 ซึ่ งได้รั บ การจดทะเบี ย นจากกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่ อ วัน ที่ 8 มี น าคม 2562 และ
คณะกรรมการบริ ษทั อีกจานวน 4 คน เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 13
สิ งหาคม 2563 (คราวที่เลื่อนมา) ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษทั ดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการในบริ ษทั ย่อยผ่านการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย ผลจากการดาเนิ นการดังกล่าวในระหว่างปี
2562 ถึง ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกอดีตกรรมการและในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ยื่นฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุม
ต่างๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จานวนรวม 50 คดี ซึ่งปั จจุบนั คดีต่างๆ ส่วนใหญ่ได้จาหน่ายคดีเป็ นการชัว่ คราว เพื่อรอ
ฟังผลการพิจารณาการเพิกถอนรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ซึ่งเมื่อวันที่
21 มกราคม 2564 ศาลแพ่งได้มีคาสัง่ ยกคาร้องของอดีตกรรมการที่เป็ นผูร้ ้องขอเพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น คดี
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
36.20 การขายทอดตลาดทรัพย์สินโรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่
คดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2123/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2124/2561 คดีท้ งั สองดังกล่าวเกิดจากการที่บริ ษทั อินเตอร์
ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) “IFEC” ได้ลงนามในสัญญาประนี ประนอมยอมความ และศาลแพ่งได้
มีคาพิพากษาแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่ งปรากฏว่า ผูบ้ ริ หารในขณะนั้นได้นาบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี
จากัด (DDV) และบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีส แคป แมนเนจเม้นท์ จากัด (ICAP) และบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอล พาว
เวอร์ จากัด (IFEC-T) และบริ ษทั เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (APK) เข้าทาสัญญาประนีประนอมยอมความด้วย
ผลจากคาพิพากษาทั้งสองคดีดงั กล่าว ทาให้เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาได้ยึดทรัพย์สินของ DDV และ APK ได้แก่ ที่ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้างรวมทั้งหมด 87 แปลง และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดรวม 4 ครั้งในวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2564, วันที่ 11 มีนาคม 2564, วันที่ 1 เมษายน 2564 และวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่ งคณะกรรมการกาหนดราคาทรัพย์ได้
กาหนดราคาทรัพย์สิน ดังนี้
ทรัพย์สินส่วนที่หนึ่ง 18 แปลง ราคาประเมินรวม 1,343,212,890 บาท
ทรัพย์สินส่วนที่สอง 69 แปลง ราคาประเมินรวม 773,019,480 บาท
รวม 87 แปลง ราคาประเมินรวม 2,116,232,370 บาท
บริ ษทั ย่อยได้ดาเนิ นการคัดค้านการกาหนดราคาของคณะกรรมการกาหนดราคาทรัพย์ โดยได้ยื่นคาร้องต่อศาลจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่ งศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้กาหนดนัดไต่สวนคาร้องในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และศาลได้มีคาสั่งยกคาร้องของ
บริ ษทั ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และก่อนวันนัดไต่สวนคาร้องดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีได้
ยกเลิกการขายทอดตลาดดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด
ต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ ระบาดไวรัสโคโรนาลดลง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพย์ดงั กล่าวรวม 6 ครั้ง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564, วันที่ 3 ธันวาคม 2564, วันที่ 24 ธันวาคม 2564, วันที่
14 มกราคม 2565, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ก่อนถึงกาหนดวันขายเจ้าหนี้ ผูเ้ ป็ นโจทก์
ทั้งสองคดีได้ร้องขอให้งดการขาย และศาลได้มีคาสัง่ ให้งดการบังคับคดีไว้ตามคาร้องของเจ้าหนี้ ผเู ้ ป็ นโจทก์ แต่เมื่อวันที่
11 พฤศจิ กายน 2564 ศาลได้มี ค าสั่งยกค าร้ องของเจ้าหนี้ ผูเ้ ป็ นโจทก์ท้ ังสองคดี แล้ว ซึ่ งเจ้าพนักงานบังคับคดี จะได้
ดาเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
69

และ IFEC เห็นว่าการลงนามในสัญญาประนี ประนอมยอมความ และศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาตามสัญญาประนี ประนอม
ยอมความดังกล่าว ผูบ้ ริ หารในขณะนั้นได้นา DDV, ICAP, IFEC-T และ APK รวม 4 บริ ษทั เข้าทาสัญญาประนี ประนอม
ยอมความด้วย ซึ่ งเป็ นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย เนื่ องจากผูบ้ ริ หารในขณะนั้นไม่มีอานาจกระทา
การแทนบริ ษทั ย่อยแล้ว และ DDV, ICAP, IFEC-T และ APK ก็มิได้เป็ นผูค้ ้ าประกัน และ/หรื อ มีฐานะที่ตอ้ งรับผิดร่ วม
ตามกฎหมาย แต่ตอ้ งเข้าไปเป็ นจาเลยร่ วมตามคาพิพากษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย IFEC จึงได้ฟ้องผูบ้ ริ หารในขณะนั้น
เป็ นคดีอาญาต่อศาลอาญา เป็ นคดีหมายเลขดาที่ อ.3498/2561 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ซึ่งศาลอาญาได้มีคาสัง่ ว่าคดีมีมูล โดยกาหนดนัดสอบคาให้การในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และศาลอาญานัดสื บพยาน
โจทก์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และคดีอาญา หมายเลขดาที่ อ.613/2564 ซึ่งศาลอาญาได้มีคาสัง่ ว่า คดีมีมูล โดยกาหนดนัด
สอบคาให้การในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และคดีอาญาหมายเลขดาที่ อ.3228/2563 ซึ่ งศาลอาญาได้มีคาสั่งให้นดั ไต่สวน
มูลฟ้อง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ซึ่งศาลอาญากาหนดนัดฟังคาสัง่ ว่า คดีมีมูลหรื อไม่ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อย ได้จดจานองเป็ นประกันหนี้ ของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ โกลบอลวัน จากัด และ
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จากัด (IFEC-T) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งทั้งสองบริ ษทั ได้ยื่นคาร้อง
ขอบุริมสิ ทธิจานองไว้ตามกฎหมายแล้วเช่นกัน ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายกคาร้องของ IFEC-T ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างยื่น
ฎีกา นอกจากนี้ IFEC-T ได้บอกกล่าวบังคับจานอง เพื่อให้ DDV ชาระหนี้ให้ตามกฎหมายแล้ว
36.21 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรวมทั้งผูบ้ ริ หาร ถูกฟ้องร้องข้อหาโกงเจ้าหนี้และความผิดตามพระราชบัญญัติ หุน้ ส่วนบริ ษทั ฯ ซึ่ง
เป็ นคดี อาญา แต่ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั เห็ นว่าการดาเนิ นการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กระทาไปโดยไม่มี
เจตนากระทาความผิดตามข้อกล่าวหา และได้มีการถอนฟ้องคดีไปบางส่วนแล้ว
37 การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 แล้ว
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